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 KAZA Mi YAPTiNiZ ? 
Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz

Haftalık Haber Gazetesi

telgraf.co.uk
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I

İngiltere’den Türkiye’ye 
gideceklere uyarı!

Demirtaş’ın ketılı
yayılıyor

Baydemir:
Demokrasi kazanacak

Avrupa’nın birçok kentinde oldu-
ğu gibi Büyük Britanya’da da hız ka-
zanan seçim çalışmalarında HDP’li-
ler Baydemir’i ağırladı. 

Geleneksel Gik-Der Kültür ve 
Sanat Park Festivali’nin 10. su “Irk-
çılığa Karşı” temasıyla 8 Temmuz 
Pazar günü yapılacak.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı 
Demirtaş’ın ketıl esprisi dalga dalga 
yayılıyor. İstanbul duvarları ketıl 
grafitileriyle renklendi.

Gik-Der festivali 
ırkçılığa karşı

İngiliz İşçi Partili Milletvekili ve İşçi 
Partisi Gölge Savunma Bakanı Kate 
Osamor, İnigiliz Başbakan Theresa 
May’e açık mektup göndererek İngil-
tere’de Kürt’lerin, Türkler tarafından 
saldırıya uğrayabileceğinin altını çiz-
di. 

Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
Başbakanlık konutunda ağırlayan ve 
Kürt’lere yönelik açıklamalarıyla tep-
ki toplayan İngiltere Başbakanı The-
resa May’e İngiliz Milletvekili Joan 
Ryan’ın ardından İngiliz İşçi Partili 
Milletvekili ve İşçi Partisi Gölge Sa-
vunma Bakanı Kate Osamor’dan da 
bir eleştiri mektubu gönderildi.  Er-
doğan’ın Theresa May ile ortak basın 
açıklamasındaki, May’ın ‘Türkiye’de-
ki baskıların nedeni Kürt terörizmi-
dir’ şeklindeki ithamlarına tepkiler 
giderek artıyor. 

Haberi sayfa 15’de

Haberi sayfa 4’te

İngiltere Türkiye’ye gidecek vatan-
daşlarını uyararak, “Türkiye’ye git-
meyin” dedi. 

İngiltere devleti resmi web sitesi 
“gov.uk” da Türkiye’ye yönelik seya-
hat uyarısı yapıldı. “Türkiye’ye git-
meyin” mesajı verilen uyarı, 5 Hazi-
ran’da yeniden güncellendi. İngiltere, 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
3. kez Türkiye’ye yönelik seyahat 
uyarısı yapıldı. 

24 Haziran’da Türkiye’de yapılacak 
genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine atıfta bulunulan açıkla-
mada, “Türkiye’ye gitmeyin, bölge 
güvenli değil” denildi. Türkiye’ye 

gidenlere ise “Cumhurbaşkanlığı 
ve parlamento seçimleri 24 Haziran 
2018’de yapılacaktır. Bu, ülke çapında 
mitinglere ve gösterilere yol açabilir. 
Büyük buluşmalardan kaçınmalı ve 
yerel yetkililerin tavsiyelerini izleme-
lisiniz” denildi. 

Suriye sınırında bulunan kentlere 

gidilmemesi, diğer şehirlerde de aşı-
rı dikkatli olunması yapılan uyarıda, 
“Çevrenizle ilgili uyanık olun ve ya-
bancı uyruklu kişilerin tavsiyelerine 
uymayın, popüler olan kalabalık yer-
lerden uzak durun” ifadelerine yer 
verildi.

Haberi sayfa 5’te

Haberi sayfa 8’deHaberi Sayfa 6’da

Kate Osamor’dan 
Theresa May’e: 
Kürtlere 
yönelik ırkçı 
saldırılara sebep 
olabilirsiniz

T U R K E Y

UK SOVEREIGN
BASE AREAS

A n t a l y a
K ö r f e z i

M a r m a r a
D e n i z iSaros Körfezi

Gökçeada

Bozcaada

Marmara
AdasÙ

EÈirdir
Gölü

Beyìehir
Gölü

Tuz
Gölü

Van
Gölü

(E
up

hr
ate

s)

FÙ
rat D

ic
le

(T
ig

ris
)

‰skenderun Körfez
i

T o r o s  D a È
l a

r
Ù

( T a u r u s  M o u n t a i n
s

)

K u z e y  A n a d o l u  D a ğ l a r ı

( P o n t i c  M o u n t a i n s )
K ö r o È l u  D a È l a r Ù

Porsuk

Göksu Nehri

Seyh

an

B L A C K  S E A

S E A

M E D I T E R R A N E A N

KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ İSTANBUL

KOCAELİ

YALOVA

BALIKESİR BURSA

MANİSA

İZMİR

AYDIN

MUĞLA

DENİZLİ

ANTALYA

ISPARTA

AFYONKARAHİSARUŞAK

KÜTAHYA

SAKARYA

BİLECİK

BOLU

DÜZCE

ESKİŞEHİR ANKARA

ÇANKIRI

KARABÜK

ZONGULDAK

BARTIN
KASTAMONU SİNOP

ÇORUM

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

NEVŞEHİR

AKSARAY

NİĞDE

KARAMAN

MERSİN

ADANA

OSMANİYE

HATAY

KİLİS

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

KAHRAMANMARAŞ

ADIYAMAN

MALATYA

KAYSERİ

YOZGAT

TOKAT

AMASYA

SAMSUN

ORDU
GİRESUN

GÜMÜŞHANE

TRABZON

BAYBURT

RİZE

ERZURUM

ARTVİN

ARDAHAN

KARS

IĞDIR

AĞRI

MUŞ

BİNGŎL

BİTLİS

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

VAN

SİİRT

BATMAN

MARDİN ŞIRNAK

HAKKÂRİ

BURDUR

KONYA

SİVAS
ERZİNCAN

TUNCELİ

ÇANAKKALE

SafranboluSarıyer

Darende

Sarıkamış

Bodrum

Didim

Kuşadası

Ermenek

Kozluk

Gerede

Keşan

Gölbaşı

Tuzluca

Marmaris

Dalaman

Alanya

Silvan

KurşunluGebze

Kozan

Horasan

Fethiye

Ölüdeniz

Polatlı

Ergani

Taşköprü

Bandırma

Kadirli

Aşkale

Gölhisar

Keçiören

Siverek

Boyabat

Ezine

Ereğli

Üzümlü

Elmalı

Keskin

Cizre

Bafra

Burhaniye

Bakırköy

Patnos

Dinar

Kaman

Kızıltepe

Merzifon

Gemlik

Yavuzlu

Erciş

Eğirdir

Sarıkaya

Viranşehir

Turhal

Dikili
Varto

Akşehir

Yıldızeli

Nizip

Gölköy

Akhisar
Solhan

Beyşehir

Divriği

İskenderun

Şebinkarahisar

Buca

Pülümür
Sivrihisar

Bünyan

Kelkit

Eşme

Tatvan

Emirdağ

Ortaköy

Akçaabat

Bozüyük

Kovancılar

Akçakoca

Avanos

Hopa

Geyve

Başkale

Ereğli

Lüleburgaz

Bor

Pazar

Sarayköy

Tarsus

Yüksekova

Kurucaşile

Çorlu

Elbistan

Damal

Söke

Silifke

Kurtalan

İzmir

Bayburt

Van

Muğla

Balıkesir

Manisa

Gümüşhane

Hakkâri

Adana

Eskişehir

Uşak

Erzincan

Bingöl

Osmaniye

Zonguldak

Aydın

Erzurum

Tunceli

Kilis

Karabük

Antayla

Iğdır

Ağrı

Diyarbakır

Bartın

Burdur

BitlisKayseri

Şırnak

Sinop

Mersin

Muş

Kırşehir

Antakya

Samsun

Karaman

ElazığAfyonkarahisar

Kırıkkale

Ordu

Gaziantep

Malatya

Tekirdağ

İzmit

Yozgat

Giresun

Kahramanmaraş

Nevşehir

İstanbul

Adapazarı

Çorum

Trabzon

Adıyaman

Aksaray

Kırklareli

Bilecik

Amasya

Rize

Şanlıurfa

Niğde

Edirne

Yalova

Tokat

Artvin

Batman

Konya

Düzce

Çanakkale

Sivas

Ardahan

Mardın

Isparta

Bolu

Kastamonu

Kütahya

Kars

Siirt

Denizli

Brusa

Çankırı

ANKARA

Turkey: Travel Advice

 FCO 311 Edition 6 (July 2016)
Users should note that this map has been designed for briefing purposes only and it should not be used for determining the precise location of places or features.   

This map should not be considered an authority on the delimitation of international boundaries or on the spelling of place and feature names.
Maps produced for KTD are not to be taken as necessarily representing the views of the UK government on boundaries or political status © Crown Copyright 2016

National Capital

Administrative Boundary

Administrative Centre

Major Road

International Boundary

Other Town

Railway
2000 100 kilometres

0 50 100 miles

Advise against all but essential travel

Advise against all travel

See our travel advice before travelling

T U R K E Y

UK SOVEREIGN
BASE AREAS

A n t a l y a
K ö r f e z i

M a r m a r a
D e n i z iSaros Körfezi

Gökçeada

Bozcaada

Marmara
AdasÙ

EÈirdir
Gölü

Beyìehir
Gölü

Tuz
Gölü

Van
Gölü

(E
up

hr
ate

s)

FÙ
rat D

ic
le

(T
ig

ris
)

‰skenderun Körfez
i

T o r o s  D a È
l a

r
Ù

( T a u r u s  M o u n t a i n
s

)

K u z e y  A n a d o l u  D a ğ l a r ı

( P o n t i c  M o u n t a i n s )
K ö r o È l u  D a È l a r Ù

Porsuk

Göksu Nehri

Seyh

an

B L A C K  S E A

S E A

M E D I T E R R A N E A N

KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ İSTANBUL

KOCAELİ

YALOVA

BALIKESİR BURSA

MANİSA

İZMİR

AYDIN

MUĞLA

DENİZLİ

ANTALYA

ISPARTA

AFYONKARAHİSARUŞAK

KÜTAHYA

SAKARYA

BİLECİK

BOLU

DÜZCE

ESKİŞEHİR ANKARA

ÇANKIRI

KARABÜK

ZONGULDAK

BARTIN
KASTAMONU SİNOP

ÇORUM

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

NEVŞEHİR

AKSARAY

NİĞDE

KARAMAN

MERSİN

ADANA

OSMANİYE

HATAY

KİLİS

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

KAHRAMANMARAŞ

ADIYAMAN

MALATYA

KAYSERİ

YOZGAT

TOKAT

AMASYA

SAMSUN

ORDU
GİRESUN

GÜMÜŞHANE

TRABZON

BAYBURT

RİZE

ERZURUM

ARTVİN

ARDAHAN

KARS

IĞDIR

AĞRI

MUŞ

BİNGŎL

BİTLİS

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

VAN

SİİRT

BATMAN

MARDİN ŞIRNAK

HAKKÂRİ

BURDUR

KONYA

SİVAS
ERZİNCAN

TUNCELİ

ÇANAKKALE

SafranboluSarıyer

Darende

Sarıkamış

Bodrum

Didim

Kuşadası

Ermenek

Kozluk

Gerede

Keşan

Gölbaşı

Tuzluca

Marmaris

Dalaman

Alanya

Silvan

KurşunluGebze

Kozan

Horasan

Fethiye

Ölüdeniz

Polatlı

Ergani

Taşköprü

Bandırma

Kadirli

Aşkale

Gölhisar

Keçiören

Siverek

Boyabat

Ezine

Ereğli

Üzümlü

Elmalı

Keskin

Cizre

Bafra

Burhaniye

Bakırköy

Patnos

Dinar

Kaman

Kızıltepe

Merzifon

Gemlik

Yavuzlu

Erciş

Eğirdir

Sarıkaya

Viranşehir

Turhal

Dikili
Varto

Akşehir

Yıldızeli

Nizip

Gölköy

Akhisar
Solhan

Beyşehir

Divriği

İskenderun

Şebinkarahisar

Buca

Pülümür
Sivrihisar

Bünyan

Kelkit

Eşme

Tatvan

Emirdağ

Ortaköy

Akçaabat

Bozüyük

Kovancılar

Akçakoca

Avanos

Hopa

Geyve

Başkale

Ereğli

Lüleburgaz

Bor

Pazar

Sarayköy

Tarsus

Yüksekova

Kurucaşile

Çorlu

Elbistan

Damal

Söke

Silifke

Kurtalan

İzmir

Bayburt

Van

Muğla

Balıkesir

Manisa

Gümüşhane

Hakkâri

Adana

Eskişehir

Uşak

Erzincan

Bingöl

Osmaniye

Zonguldak

Aydın

Erzurum

Tunceli

Kilis

Karabük

Antayla

Iğdır

Ağrı

Diyarbakır

Bartın

Burdur

BitlisKayseri

Şırnak

Sinop

Mersin

Muş

Kırşehir

Antakya

Samsun

Karaman

ElazığAfyonkarahisar

Kırıkkale

Ordu

Gaziantep

Malatya

Tekirdağ

İzmit

Yozgat

Giresun

Kahramanmaraş

Nevşehir

İstanbul

Adapazarı

Çorum

Trabzon

Adıyaman

Aksaray

Kırklareli

Bilecik

Amasya

Rize

Şanlıurfa

Niğde

Edirne

Yalova

Tokat

Artvin

Batman

Konya

Düzce

Çanakkale

Sivas

Ardahan

Mardın

Isparta

Bolu

Kastamonu

Kütahya

Kars

Siirt

Denizli

Brusa

Çankırı

ANKARA

Turkey: Travel Advice

 FCO 311 Edition 6 (July 2016)
Users should note that this map has been designed for briefing purposes only and it should not be used for determining the precise location of places or features.   

This map should not be considered an authority on the delimitation of international boundaries or on the spelling of place and feature names.
Maps produced for KTD are not to be taken as necessarily representing the views of the UK government on boundaries or political status © Crown Copyright 2016

National Capital

Administrative Boundary

Administrative Centre

Major Road

International Boundary

Other Town

Railway
2000 100 kilometres

0 50 100 miles

Advise against all but essential travel

Advise against all travel

See our travel advice before travelling



05 Haziran 2018, Çarşamba • TelgrafHaberler2 |

“Dünya Saraların mücadelesi ile 
güzelleşecek” diyen kadınlar İsviç-
re’nin Zürih kentinde, ‘Efrîn’i savun-
mak, kadın devrimini savunmaktır” 
diyenler Almanya’nın Dortmund ken-
tinde buluşmaya hazırlanıyor.

Festival organizatörleri, “24 Hazi-
ran mesajımızı Efrîn’in direniş ruhuy-
la hep birlikte verelim” diyerek tüm 
kadınları festival alanlarına çağırdı.

9 Ocak 2013’te Fransa’nın başkenti 
Paris’te katledilen Kürt Kadın Hare-
ketinin ve PKK’nin öncü kadroların-
dan Sakine Cansız, KNK Paris Temsil-
cisi Fidan Doğan ve Gençlik Hareketi 
Üyesi Leyla Şaylemez anısına İsviç-
re’de geleneksel olarak düzenlenen 
Sakine Cansız Kadın Festivali’nin 
5’incisi 10 Haziran Pazar günü Zü-
rih’te gerçekleştirilecek.

Bu yılki festivalin organizasyo-
nu geniş. İsviçre Kürt Kadın Birli-
ği (YJK-S) Sosyalist Kadınlar Birliği 
(SKB), Emekçi Kadınlar Birliği, Yeni 
Kadın, SYKB, Mor Verein Frauenles-
benkasama, Bewegung für Sozialis-
mus (BFS), Frauengruppe Medico İn-
ternational, Solifon Zürich, Kampüs 
Cadıları, PYD-Jin, Kaffedonne, Baba-
chincin, Labyrinthplaz, Frauenlora, 
Partizan Kadın, Zürih Amed Komitee, 
Wilp İnternational Womens, Frauen 
Bündnis, MLGS, Tev-Çand ve Ko-
malên Jinên Ciwan’ın organize ettiği 
festivalin hazırlıkları tamamlanmış 
durumda.

Paneller, kültürel sanatsal et-
kinlikler

Festival alanında kurulacak çadır-
larda bir taraftan “Kadın, şiddet ve 
direniş” konulu paneller düzenle-

Danimarka, “burka yasağı” olarak 
bilinen ve bütün yüzü kapatan örtü-
lerin kamusal alanda kullanımının 
yasaklanmasını öngören tasarıyı ka-
bul etti. Yasak 1 Ağustos’tan itibaren 
geçerli olacak.

Danimarka parlamentosunda Per-
şembe günü yapılan oylama ile bütün 
yüzü kapatan örtülerin kamusal alan-
da kullanımının yasaklanmasına karar 

Avrupa Birliği içinde en sert kürtaj 
yasasına sahip ülkelerden İrlanda’da 
Cuma günü yapılan kürtaj referandu-
munu, kürtaj yasağının gevşetilme-
sinden yana olanlar kazandı.

Referandumun resmi sonuçlarına 
göre, ‘Evet’ kampanyası destekçileri 
oyların yüzde 66,4’ünü alarak zafer 
kazandı. Kürtaj yasağının sürmesini 
isteyen ‘Hayır’ kampanyacılarının oy 
oranı ise yüzde 33,6’da kaldı.

Ülkede yıllardır tartışılan kürtajı 
yasaklayan yasal düzenlemede de-
ğişiklik yapılmasının da önü açılmış 
oldu. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, 
sonuçları “sessiz bir devrim” diye ni-
telerken, yeni kürtaj yasasının bu yıl 
parlamentodan geçebileceğini duyur-
du. Yeni kanuna göre, hamileliğin ilk 
12 haftasında kürtaja izin verilirken, 
12-24 hafta arasındaki hamileliklerde 
ise, anne ya da fetüsün hayati tehlikesi 
olması şartı aranacak.

İrlanda’nın mevcut Anayasası’na 
göre, kürtaj yasağını ihlâl edenlere 14 
yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. 

nirken, bir taraftan da gün boyunca 
farklı kültürel ve sanatsal etkinlikler 
yapılacak. Yine kurulacak otantik 
Kürt çadırı içerisinde gün boyunca 
dengbêjler stranlarını seslendirecek.

Kadın korosu, erbane grubu, folk-
lor grupların yanı sıra festivalde Kürt 
sanatçıların yanı sıra İsviçreli, İtal-
yan, Fransız sanatçılar da yer alacak. 
Öte yandan farklı halklara mensup 
kadınlar kendi yöresel etkinliklerini 
festivalde sergileyecek.

Festivalde ip, çuval, yumurta, yo-
ğurt yarışmaları gibi çocuklara özel 
birçok etkinlik yapılacak.

verildi. Kabul edilen kararda “Kamu-
sal alanda yüzünü tamamıyla kapatan 
bir eşya giyen herkes cezaya çarptırıla-
caktır” denildi.

30 “hayır” oyuna karşılık 75 “evet” 
oyuyla parlamentodan geçen ve ülke-
de “burka yasağı” olarak adlandırılan 
bu karara göre burka, peçe, kar maske-
si, yüz maskesi ve sahte sakal takmak 1 
Ağustos’tan itibaren yasak olacak.

Tecavüz kurbanı kadınların da kürtaj 
yapmaları engellenebiliyor. Nüfusu-
nun büyük çoğunluğu Katolik olan ül-
kede kilise, kürtaj konusunda çok net 
kırmızı çizgilere sahip. Bu nedenle ka-
muoyunda, yıllardır kürtaj konusunda 

derin bir ayrışma söz konusu. Son 35 
yılda kürtaj konusunda 6 farklı refe-
randum yapıldı ancak sonuncusu, en 
kapsamlısıydı. Yeni kürtaj yasasının 
çok daha özgürlükçü bir rejimin de 
önünü açacağı belirtiliyor.

Festivalin geliri Efrîn’e
Festivalin bütün geliri, Türk devle-

ti ve ona bağlı çetelerin işgali sonucu 
Efrîn’i terk ederek Şehba’ya yerleş-
mek zorunda kalan Efrînlilere gönde-
rilecek. Amed Spor için de bir standın 
açılacağı festivalde Amed Spor eski 
futbolcusu Deniz Naki, kulübün for-
malarını imzalayacak, buradan gelen 
gelir, yine Efrînlilere gönderilecek.

Festival enternasyonalleşiyor
Sakine Cansız ve yoldaşlarının mü-

cadelesi anısına düzenlenen festi-
val, her yıl biraz daha enternasyonal 
boyut kazanarak gerçekleştiriliyor. 

Rojava Devrimi ve Kürt özgürlük 
mücadelesinin dünya kadınlarında 
yarattığı etki, farklı kimliklerden ka-
dınları Sakine Cansız Festivali’nde 
birleştirmeye devam ediyor.

Dünya Saraların mücadelesiy-
le güzelleşecek

YJK-S, İsviçre’de yaşayan bütün 
kadınları kendi renkleriyle festivalde 
yer almaya çağırdı. 24 Haziran seçim-
leri için HDP ve onun adayı Selahat-
tin Demirtaş’ın İsviçre’de yarattığı 
coşkunun festival alanına taşınması 
gerektiğine vurgu yapan YJK-S, “24 
Haziran mesajımızı hep birlikte festi-

val alanında verelim. Unutmayalım ki 
Dünya Saraların mücadelesi ile güzel-
leşecek” dedi.

Almanya’da 17’inci festival
‘Parastina Efrînê Parastina Şore-

şa Jinê ye (Efrîn’i Savunmak Kadın 
Devrimini savunmaktır’ şiarıyla 
23 Haziran tarihinde Dortmund’da 
17’ncisi düzenlenecek Zilan Kadın 
Festivali’ne ise Almanya’nın yanı sıra 
Hollanda ve Belçika’da yaşayan ka-
dınlar katılıyor.

Çağın Direnişçileri selamlana-
cak

Bu yılki festivali Efrîn’de işgalcilere 
karşı fedai tarzda karşı koyan ‘Çağın 
Direnişçileri’ne adadıklarını söyleyen 
Aslaner, Efrîn direniş ruhunun festi-
vale yansıyacağını belirtti. Aslaner 
devamla, “Onların duruşu ’Nasıl mü-
cadele etmeli, nasıl yaşamalı’ sorula-
rına somut bir cevap olmuştur. İşte 
bu ruh Avrupa’da yaşayan biz Kürtler 
için bir şiar niteliğinde. Bu şiarı festi-
val alanında da haykıracağız. İşgalci-
lerin ne kadar büyük orduları, tank 
topları olsa da, haklı bir mücadelenin 
önünde engel olmaya yetmez. Hak-
lıyız ve kazanacağız. Mutlaka özgür 
bir ülkede tüm halkların, inançların 
eşitçe yaşayacağı bir birlikteliği elde 
edeceğimiz güne kadar mücadelemi-
zi sürdüreceğiz” dedi.

Seçim arifesinde coşku doruğa 
çıkacak

Festival tarihinin Türkiye’de ger-
çekleşecek seçim tarihinin arifesine 
denk geldiğini hatırlatan Aslaner, Av-
rupa’da seçim çalışmalarına öncülük 
eden kadınların heyecan ve coşkusu-
nun o gün doruğa çıkacağını söyledi.

Haziran kadın festivalleri ayı

Danimarka peçeyi yasakladı

İrlanda’da kürtaj referandumu:
‘Evet’ kazandı

HAFTALIK HABER GAZETESİ
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Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir*

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR

KAZA DAVALARI
Araba / Minicab Kazaları

İşyeri Kazaları
ve Diğer Kazalar

GÖÇMENLİK DAVALARI
Evlilik / Nişan Vizesi
Ankara Antlaşması

Turist Vizesi
Sürekli Oturum Başvurusu

CONVEYANCING
İşyeri Alımsatım 
Ev Alımsatımı

AİLE HUKUKU
Aile Hukuku

Boşanma davaları
Ayrılık
Çocuk

Aile içi şiddet 

ERSAN&CO SOLICITORS

KAZA Ml YAPTlNlZ ?
Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz

*Terms and Conditions apply

İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında 
hizmet vermektedir.

Avukat Serpil Ersan ile hukuk 
programı Euro Star ekranlarında
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Kate Osamor’dan Theresa May’e:
Kürtlere yönelik ırkcı saldırılara sebep olabilirsiniz

Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
Başbakanlık konutunda ağırlayan ve 
Kürt’lere yönelik açıklamalarıyla tep-
ki toplayan İngiltere Başbakanı The-
resa May’e İngiliz Milletvekili Joan 
Ryan’ın ardından İngiliz İşçi Partili 
Milletvekili ve İşçi Partisi Gölge Sa-
vunma Bakanı Kate Osamor’dan da 
bir eleştiri mektubu gönderildi.  Er-
doğan’ın Theresa May ile ortak basın 
açıklamasındaki, May’ın ‘Türkiye’de-
ki baskıların nedeni Kürt terörizmi-
dir’ şeklindeki ithamlarına tepkiler 
giderek artıyor. 

Milletvekili Osamor, İngiliz Başba-
kanı’nı Türkiye’de kötüleşen demok-
rasi ve insan hakları konusunda Türk 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmek 
yerine, Erdoğan ile Kürtlere yönelik 
yersiz ve ağır ithamlarda bulunarak 
İngiltere’de yaşayan Kürtlerin, Türki-

ler tarafından ırkcı saldırılara uğraya-
bilecekleri bir zemin oluşturulduğu-
na dikkat çekti. 

Teşvik ediyorsunuz
Birleşik Krallık’taki aşırılık yanlısı 

Türk gruplarının Kürtlere karşı yürüt-
tüğü ırkçı saldırıları teşvik edebilecek 
boyuta ulaştığını ve ayrıca 40 milyon 
Kürdü terörist ilan eden İngiliz Baş-
bakan May’in açıklamalarına Osa-
mor’dan sert bir eleştiri cevabı geldi. 

Mektubunda Osamor, “İngiltere’de 
yaşayan seçmenlerim, ’40 Milyon 
Kürdü terörist’ ilan etmenizden çok 
rahatsız. Bu açıklamalarınız beni-
de oldukça kuşkulandırıyor. Türki-
ye’nin ‘Kürt terörizminden’ kaynaklı 
seçimlere gittiğini söylemenizde çok 
düşündürücü ve bizleri kuşkulandı-
rıyor. Yaptığınız açıklamalar Britan-
ya’daki aşırılık yanlısı Türk grupla-
rının Kürtlere karşı yürüttüğü ırkçı 
saldırıları teşvik edebilecek boyuta 
ulaştı.” İfadelerine de yer verdi.

Osamor’ın Başbakan May’e kuşku-
larını dile getirdiği ve Kürtleri fişle-
meye çalışmasını eleştirdiği mektup 
şöyle;

“Özellikle 20 Ocak itibarıyle işgal 
edilmiş olan Kürt şehri Efrin’de yaşa-
nanların ardından, halen daha Türki-
ye ile yeni silah ticareti anlaşmaları 
yapıyorsunuz. Türk devleti için ko-
şulsuz destekçi olacağınızı söyledi-

niz, Türkiye’ye tüm bu desteğinizi, 
yaptıkları insan hakları ihlalleri yüz-
lerce rapora rağmen herkesin gözü 
önünde Türkiyeye destek veriyorsu-
nuz. 

Seçmenlerim yaptığınız açıkla-
malardan derinden endişe duyuyor 

ve İngiltere’deki aşırılık yanlısı Türk 
gruplarının Kürt halkına karşı ırkçı 
saldırılarını teşvik edeceğinden kor-
kuyoruz.

Britanya’da yaşayan Kürt seçmen-
lerimden aldığım yüzlerce mektup 
doğrultusunda, ayrıca, Kürt güçle-

rinin, Suriye ve Irak’ta DAEŞ ile mü-
cadelede ve yenilgide uluslararası 
koalisyonun en önemli ve etkili müt-
tefikleri olduğunu size hatırlatmamı 
istedi. YPG liderliğindeki Suriye De-
mokratik Güçleri, 7 ay önce başkent 
Raqqa’da DAEŞ’i kahramanca yendi 
ve Afir halkını savunmaya ve Suriye 
halkının çoğulculara yardım etme-
sine yardım ederken, ayrıca ekolojik 
ve cinsiyette eşitlikci bir yönetim sis-
temi için Deir ez-Zor’daki mücadele-
lerinde insanlığı savunmaya devam 
ediyor olduklarını size hatırlatmamı 
istediler.

Eminim ki, Kürt topluluğunun Bir-
leşik Krallık’taki canlı göçmen toplu-
luklar arasında oynadığı çok önemli 
rol kısımdan ve yerel işletmeleri ile 
ekonomimiz, toplum merkezlerinin 
ve önemli kültürel aktivitelerin de 
ulusal gücümüze önemli katkıları 
olduğuna dikkat edersiniz. Birleşik 
Krallık’taki Kürt toplumu ülkenin bir-
çok bölgesinde temel unsurları oluş-
turuyor ve yorumlarınız hakkında de-
rinden inciniyor ve endişeleniyorlar.

Bu nedenle, seçmenlerimin des-
teklerini güvence altına almalarını 
sağlama konusundaki endişelerini 
doğrudan yanıtlayan bir yanıt için 
minnettar olacağım.

Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyo-
rum.”

İngiliz İşçi Partili Milletveki-
li ve İşçi Partisi Gölge Savun-
ma Bakanı Kate Osamor, İni-
giliz Başbakan Theresa May’e 
açık mektup göndererek İn-
giltere’de Kürt’lerin, Türkler 
tarafından saldırıya uğrayabi-
leceğinin altını çizdi. 

Erem Kansoy
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İngiliz devletinin resmi website-
sinde, ‘Türkiyeye gitmeyin, bölge 
güvenli değil’ açıklamada ayrıca açık-
lamada, “Seyahatte olanlara politik 
toplantılar ve kalabalık yerlerden 
uzak durmaları tavsiye edilir” denil-
di.  

Gov.uk’ta yayınlanan seyahat ve 
güvenlik uyarısında olası terör saldı-
rılarına karşı alınması gereken tedbir-
ler sıralandı ve vatandaşlara İngiliz 
güvenlik güçlerilyle tam bir işbirliği 
içerisinde olmaları çağrısı yapıldı. 

Suriye sınırına gitmeyin
Açıklamada özellikle Suriye sını-

rında bulunan kentlere gidilmemesi, 
diğer şehirlerde de aşırı dikkatli olun-
ması uyarısı yapıldı. 

Kalabalık yerlere dikkat edin
Ayrıca Türkiye’ye gideceklere 

“Çevrenizle ilgili uyanık olun ve ya-
bancı uyruklu kişilerin tavsiyeleri-
ne uymayın, popüler olan kalabalık 
yerlerden uzak durun” tavsiyesinde 
bulunuldu.

Türkiye Üzerinden Suriye’ye 
gitmek suç!

Ayrıca İngiktere’de özellikle daişin 
uzun yıllar boyunca üyelerini Türkiye 
üzerinden Suriyeye taşıması ve yine 
Türkiye üzernden çete üyelerinin İn-
giltere’ye giriş yapıp saldırılar düzen-
lemesinin ardından artık İngiltere’ye 
hem Suriye’den hem de Türkiye üzeri 
Suriyeye gidiş dönüşler suç sayılıyor. 
Terörist ACT 2000 yasayı altında bu 
yollarla seyahat eden tüm vatandaş-
ların en az 6 saat sorgudan geçirilime-
sini sağlayan yasa yılın ilk döneminde 
onaylanmıştı. 

Kaçırılma riski yüksek
Gov.uK’in açıklamasında Suriye sı-

nırındaki Daiş tehidtlrinden de bahs 
ediliyor. Açıklamada 

“Türkiye’de Suriye sınırına yakın 
bir adam kaçırma tehdidi var. Suri-

ye’de faaliyet gösteren terörist grup-
lar Daesh dahil olmak üzere düzenli 
olarak taktik olarak kullanıyorlar. 
Suriye sınır bölgelerinde mevcutlar 
ve sınır ötesi adam kaçırmalarını ger-
çekleştirebiliyorlar. Daesh ve diğer 
terörist gruplar, insani yardım çalış-
malarına katılanları veya gazeteciliği 
meşru hedefler olarak görüyorlar. 
Kaçırdıysanız, varlığınızın nedeninin 
koruma olarak hizmet vermeyeceği 
veya güvenli sürümünüzü güvenceye 
alma olasılığı düşüktür.

İngiliz hükümetinin uzun süredir 
devam eden politikası, rehin tutu-
lanlara önemli ödünler vermemek. 
İngiliz hükümeti fidyeleri ödeyip 
mahkumları serbest bırakmanın daha 
fazla rehin alma riskini artırdığını dü-
şünüyor.” İfadelerine de yer verildi.

Gov UK sayfasında yapılan ‘se-
yahat uyarısında’ öne çıkın kı-
sımlar şöyle;

“Hatay Eyaletinde seyahat eden İn-
giliz vatandaşları (ki burada zorunlu 
fakat zorunlu seyahatler konusunda 
tavsiyemiz var) Suriye’deki sürege-
len ihtilaf sonucunda sınırlara doğru 
giden yolların kapatılabileceğinin far-
kında olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı 
ve parlamento seçimleri 24 Haziran 
2018’de yapılacaktır. Bu, ülke çapında 

mitinglere ve gösterilere yol açabilir. 
Büyük buluşmalardan kaçınmalı ve 
yerel yetkililerin tavsiyelerini izleme-
lisiniz.

İngiliz vatandaşları 2016 yılında 
Türkiye’ye 1,7 milyondan fazla ziya-
ret yaptı. Çoğu ziyarette sorun yok. 
Çevrenizde uyanık olun ve festival 
dönemleri de dahil olmak üzere ya-
bancı uyruklularla popüler kalabalık 
yerlerde uyanık kalın.

15 ila 16 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında darbe girişimi sonrasında 
durum sakinleşti. Ancak güvenlik or-
tamı potansiyel olarak dalgalı. 

Bazı yoğun alanlarda, özellikle İs-
tanbul’da, Türk makamları kimlik 
kontrolleri yapmak için kamu üyele-
rini durdurmaktadır. Ayrıca, Türkiye 
genelindeki ana yollarda normalden 
fazla sayıda polis kontrol noktası bu-
lunmaktadır. Çekler yapan yetkililer-
le işbirliği yapmalı, pasaportunuzu ve 
e-vizenizin veya ikamet izninizin ba-
sılı bir kopyasını her zaman yanınızda 
bulundurmalısınız.

Türkiye’de bir terör örgütünün 
üyesi ya da destekçisi olmak yasa dı-
şıdır. Bölgede, YPG ve Gülen Hareketi 
gibi İngiltere’de yasaklanmamış bazı 
örgütler Türkiye’de yasa dışıdır, fakat 
bu gruplara üye olmak İngiltere’de de 
yasadışıdır.”

İngiliz devleti özellikle son 
yıllarda Türkiye’ye seyahat 
edecek vatandaşları için res-
mi internet sitesi gov.uk’den 
uyarılarını giderek artırıyor. 
İngiliz devletinin resmi site-
sinden 15 Temmuz darbe giri-
şiminden sonra 3. kez Türki-
ye’ye yönelik seyahat uyarısı 
yaptı. Uyarı son olarak 1 Hazi-
ran ve 5 Haziran tarihlerinde 
yeniden güncellenerek, İngi-
liz vatandaşlarına ‘Türkiyeye 
gitmeyin’ tavsiyelerinde bu-
lunuyor.

İngiltere’den Türkiye’ye 
seyahat edeceklere uyarı!

Erem Kansoy
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Demirtaş miting yaptı:
“Edirne’de hücrede tutulan değil, sizsiniz Demirtaş!”

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin 
Demirtaş ilk kez bir mitingle seç-
menlerine seslendi. Haftalık telefon 
görüşmesi sırasında ailesi ve yakın 
çevresinin bulnduğu ortamda tele-
lefonda seçmenlere çağrıda bulunan 
Demirtaş, “Senle değişir güzel karde-
şim. Haydi birlikte yapalım, birlikte 
kazanalım” dedi.

4 Kasım 2016’da tutuklanan ve 580 
gündür tutuklu bulunan Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) Cumhur-
başkanı adayı ve İstanbul milletvekili 
Selahattin Demirtaş, aylar sonra ilk 
kez seçmenlerine seslendi. Haftalık 
olağan telefon görüşmesi sırasında 
ailesi ve yakın çevresinin bulunduğu 
ortamda telefondan seçmenlere çağ-
rıda bulunan Demirtaş’ın seçim süre-
cinde dışarıdaki seçmene dönük ilk 
mitingi oldu.

Telefon görüşmesi öncesinde aile 
bireyleri Demirtaş’ın gözaltına alınıp 
tutuklandığı evde bir araya gelirken, 
annesi “Onu Allah’a emanet ettim” 
dedi. Evde heyecanlı bir bekleyişin 
ardından Demirtaş’ın eşi Başak De-
mirtaş’ın telefonu çalıyor ve Demir-
taş miting alanına dönüşen evdekile-
re sesleniyor.

İlk kez cezaevinden dışarıdaki seç-
menlere seslenilen miting gerçekleş-
tiren Demirtaş’ın konuşması şöyle:

ADİL YARGILAMA YAPILMADI 
“Öncelikle sesimin ulaştığı her 

yere, herkese yürek dolusu selam-
larımı, sevgilerimi gönderiyorum. 
20 aydır burada yasa dışı bir şekilde, 
hukuksuz, kanunsuz bir kararla adeta 
siyasi bir rehine olarak tutuluyorum. 
Bugüne kadar benim ve arkadaşla-
rımın hakkında hiçbir şekilde adil 
yargılama yapılmadı. Bütün mahke-
melere siyasi baskılar uygulanarak 
hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal 
edildi.

‘CEVAP HAKKIMI KULLAN-
MAM BİLE MÜMKÜN DEĞİL’

Bununla birlikte, elim kolum bağ-
lıyken her gün televizyonlarda, ga-
zetelerde Hükümet yetkileri bana 
yönelik iftira kampanyalarına hız 
kesmeden devam ediyorlar. Cevap 
hakkımı kullanmam bile mümkün 
değilken, her türlü karalamayı yapa-
rak siyasi tezgâhlarını sürdürüyorlar. 
Ancak sizler bütün gerçeklerin far-
kındasınız.

Bunu biliyor ve görüyorum. Benim 
durumum sadece bir örnektir. Bugün 
artık ülkenin tamamı, yurttaşlarımı-
zın tümü adaletsizliğin mağduru ha-
line gelmiş durumdadır.  Adaletsizlik 
sadece adalet saraylarında yaşanmı-
yor. Hastanelerden üniversitelere, 
tarlalardan fabrikalara, devlet daire-
lerinden sokaklara kadar her gün, her 
yerde herkese karşı adaletsiz uygula-
malara tanıklık ediyoruz.

Türkiye bir bütün olarak yarı açık 
cezaevine dönüştürüldü maalesef. 
Bununla tam bir korku toplumu, kor-
ku imparatorluğu oluşturmak isti-
yorlar. Oysa devletin işi yurttaşlarını 
korkutmak değil hizmetkârı olmaktır.

Fakat son yıllarda yaşanana anti 

demokratik uygulamalar, Türkiye 
toplumunu dünyanın en mutsuz en 
karamsar halkına dönüştürdü.  Ülke-
miz kendi içinde kamplara, kutuplara 
ayrıştırılıp paramparça edilirken dı-
şarda da yalnızlaşıp, itibarsızlaşan bir 
duruma getirildi.

Elbette hiçbirimiz böylesi kötü bir 
yönetimi hak etmiyoruz. Dünyanın 
en güzel, en zengin toprakları üze-
rinde yaşayan yurttaşlar olarak, ne 
mutsuzluğu ne de yoksulluğu asla 
hak etmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz 
kaderimiz değil, buna mecbur ya da 
mahkum değiliz.

‘DEMOKRATİK TÜRKİYE’Yİ 
İNSAŞ EDECEĞİZ’

Şimdi hep birlikte el ele verip gele-
ceğin demokratik Türkiye’sini, yeni 
yaşamını, mutlu ve özgür bir yaşamı 
inşa edebiliriz.

Değerli kardeşlerim bugün umut-
suz olmanın, yılgınlığın, korkmanın 
zamanı değildir. Ülkemizin bütün 
sorunlarını barışarak, dayanışarak, 
birlik içinde çözebiliriz. Hiçbir yurt-
taşımızı düşman gibi görmeden, öte-
lemeden, örselemeden yürek yüreğe 
verip büyük bir kardeşlik ülkesi ola-
cağız.

İnsanlarımızı partilerine göre, 
kimliğine, mezhebine, cinsiyetine 
göre ayırmayacağız. Devlette tam 
demokrasi ve hukukun üstünlüğünü 
egemen kılacağız. Devlet hepimizin 
devleti, ülke hepimizin ortak vata-
nıysa herkese adil ve eşit davranan 
bir yönetim oluşturmak da bizim boy-
numuzun borcudur.

Kimse kendini üvey evlat gibi his-
setmesin, kimse ayrımcılığa uğrama-
sın diye, 81 milyonu kucaklayacak 
yepyeni bir politikayı hayata geçire-
ceğiz.

Zengin topraklarımızdan, denizle-
rimizden, tarihi ve kültürel mirası-
mızdan tam kapasite yararlanacağız. 

Betona ve gereksiz inşaatlara değil 
toprağa, emeğe, alın terine, üretime, 
bilime yatırım yapacağız ve bu yok-
sulluğu mutlaka yeneceğiz. Türkiye 
gibi zengin bir ülkede sefalet için-
de yaşamaya mecbur bırakılanların 
utancı ülkeyi yönetenlere aittir. Ül-
kemizi bu utançtan mutlaka kurtara-
cağız.

MİLYONLARCA DEMİRTAŞ 
TARLADA, ÇAPADA, FINDIKTA-
DIR

 Hepimiz şimdi daha umutlu, 
daha heyecanlı, daha coşkulu bir 
tempoyla seçimlere hazırlanıyoruz. 
Ben burada dört duvar arasındayım 
ama biliyorum ki binlerce Demirtaş 
şimdi tarlalardadır, çapadadır, fın-
dıktadır. Demirtaş şimdi maden oca-
ğında, atölyededir. Derste, anfide, 
meydanlarda, alanlardadır. İnşaatta, 
şantiyede, grevde direniştedir Demir-
taş. İşten atılmıştır. İşsizdir, yoksul-
dur Demirtaş. Gençtir, kadındır, ço-
cuktur. Türk’tür, Kürt’tür, Çerkes’tir, 
Pomak’tır, Boşnak’tır. Alevi’dir, 
Sünn’dir ama ille de ümitlidir, coşku-
ludur. Halaydadır, govenddedir, ho-
rondadır Demirtaş.

EDİRNE’DE HÜCREDE TUTU-
LAN DEĞİL, SİZSİNİZ DEMİRTAŞ

Edirne’de hücrede tutulan değil, 
sizsiniz Demirtaş. Kendinize güve-
nin. Kendinizi onurlandırın. Kendi-
nize verin oyunuzu. 1 oy HDP’ye 1 oy 
Demirtaş’a deyin. Unutmayın, bir oy 
çok şeyi değiştirir. Senle değişir güzel 
kardeşim. Şimdi, daha güzel günler 
adına değişim zamanıdır. Haydi bir-
likte yapalım, birlikte kazanalım.

Hepinizi en sıcak duygularımla, 
özlemle, hasretle selamlıyorum. Mut-
laka kazanacağız ve özgür günlerde 
mutlaka görüşeceğiz. Hoşça kalın.”

Demirtaş’ın telefon görüşmesi sı-
rasında anne ve babasının duygusal 
anlar yaşadığı da görülüyor.

HDP’nin cumhurbaşkanı ada-
yı Demirtaş’ın ketıl esprisi dalga 
dalga yayılıyor. Karikatürist Murat 
İpek, ketılın karikatürünü çizer-
ken, İstanbul duvarları ketıl grafiti-
leriyle renklendi.

Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) cumhurbaşkanı adayı Se-
lahattin Demirtaş’ın ketılla mesaj 
gönderme esprisi duvar çizim-
lerine dönüştü. İstanbul’da ketıl 
esprili grafitiler yaygınlaşıyor. 
Demirtaş’ın “Senle değişir” seçim 
sloganının ağırlıkta kullanıldığı 

grafitiler, çeşitli slogan ve mesajlar 
içeriyor.

Önceki gün ketıl grafitini duvara 
çizen  Sadettin Köse ve Birol Tu-
tuş’ın tutuklanmasının ardından 
ketıl içerikli grafitler yaygınlaştı. 
Karikatürist Murat İpek, Demir-
taş’ın ketılının çizimini yaptı. Ka-
rikatürde, Demirtaş parmaklıklar 
arasından elindeki ketıl ile dışarı 
çıkararak avluyu suluyor. Avluda-
ki duvarı aşan ketil suyu güneşi ve 
yeşilliğe ulaşıyor.

Demirtaş’ın 
ketılı yayılıyor
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Londra HDP diyor!
24 Haziran baskın seçimlerine kısa 

bir süre kala Avrupa’nın birçok baş-
kentinde olduğu gibi Londra’da da 
HDP’liler sokaklara taştı. HDP seçim 
çalışmaları yürüten toplumun birçok 
farklı kesiminden eşitlikçi, demokrasi 
ve özgürlük yandaşı HDP’nin her ren-
gini Londra sokaklarına yansıtmaya 
devam ediyor.  

Seçim süresince demokrasi ve ada-
let için, insanlık, sevgi ve barış adına 
HDP yeleklerini giyen emekçileri fo-
toğrafları.
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Sadece Kuzey, Doğu, Güney ve Batı Londra”yı değil, aynı zamanda 
İngiltere ve Avrupa'nın tamamını da kapsayan nakliye servisi!

• 24 saat içinde tüm nakliye, paketleme işlemleriniz tamamlanır.
• Rakipsiz Hizmet
• Ev Taşıma
• Ticari Nakliye
• Man & Van (Şoför & Nakliye) Servisi
• Ülke İçi Nakliyat
• Gece Nakliyesi
• Avrupa Nakliyat
• Acil Taşıma
• Paketleme ve Depolama Hizmeti

Güvenilir ve profesyonel
bir Nakliye şirketi mi arıyorsunuz?
24 Saat Nakliye Hizmeti

Yükleme, paketleme ve boşaltma, sizin için zaman alıcı ve zahmetli olacaksa, bizi arayın
Şimdi Kuzey Londra'daki ofisimiz hizmetinizde

info@24hRemovals.co.uk | www.24hremovals.co.uk

Tel: 020 8226 4440

Baydemir: Demokrasi kazanacak

Baydemir, geçtiğimiz hafta sonu 
Britanya Alevi Kültür Festivalinde 
hafta başı ise Newport ve ayrıca Gal-
ler’de de 24 Haziran baskın seçimle-
rine ilişkin halk toplantılarına katıldı. 
Baydemir yine Newport’da Cem Evini 
Ziyaret etti. Reading bölgesinde de 
halk toplantısına katılan Baydemir 
burada da ayrıca iftar yemeğine ka-
tıldı. 

Hemen hemen her konuşmasında, 
faşizme karşı halkın kazanacağını de-
mokrasinin kazanacağını vurgulayan 
Baydemir, “Kürdistan bayrağı ve top-
rağı kalbimizde ve beynimizdedir.” 
İfadelerine de dikkat çekiyor. 

Yoldaşlarımızın elimize verdikleri 
bayrağı asla yerde bırakmayız

Son olarak Newport’da gerçekleş-
tirdiği halk toplantısında yaptığı ko-
nuşmada Baydemir, “ hepinizi  Amed 
meydanında kucaklama özlemi ve 
hasreti  ile selamlıyorum,hepiniz ba-

şım gözüm üstüne hoş gelmişsiniz. 
Bizi ağırladığınız için,desteklediğiniz 
için ve bu sıcak misafirperverliğiniz 
için binkere teşekkür ediyorum. Bi-
liyormusunuz 4 parça Kürdistan ve 
Avrupa’daki Kürdistan’da Kürtle’rin 
neye ihtiyacı olduğunu, Kürdistan ve 
Ortadoğu’da barışın,huzurun,özgür-
lüğün gelmesi için Kürtler ne yapma-
lıdır diye kendimize sormalıyız.Kürt-

ler ne yapmalıdır ki. malesef malesef 
ki, Kürdistanı 4 parçaya böldüler ,4 
bölünen beyin 4 bölünen kalp 4 bölü-
nen fikiri  tekrar birleştirmek malesef 
kolay olmayacaktır.Yoldaşlarımızın 
elimize verdikleri bayrağı asla ve asla 
hiç bir zaman yerde bırakmayız. Hem 
Kürdistan toprağı hem o bayrak kalbi-
mizde ve beynimizdedir.” İfadelerne 
de yer verdi.

HDP Milletvekili Osman 
Baydemir Britanya ve Gal-
ler’de halkla buluştu. Avru-
pa’nın birçok kentinde olduğu 
gibi Büyük Britanya’da da hız 
kazanan seçim çalışmalarında 
HDP’liler Baydemir’i ağırladı. 

Erem Kansoy
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IRKÇILIĞA KARŞI
Gik-Der Kültür ve Sanat Park Festivali

ANA SPONSORLAR KATKILARI İLE

8 TEMMUZ 2018
PAZAR, SAAT 12
PYMMES PARK, EDMONTON, 
LONDON N9 9SU

SELÇUK BALCI
GRUP SEYRAN

RAKKA
EDİKA

KIRKISRAKLILAR HALK 
 OYUNLARI EKİBİ

GÖKSUNLULAR  
KADIN KOROSU

KONUŞMACILAR
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Seçimlere 18 gün kala AKP, Min-
bic’de işgal amacını daha yüksek bir 
sesle gündeme getiriyor. Mike Pom-
peo – Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesin-
de ABD ve Türkiye’nin Minbic konu-
sunda anlaşma sağladığı duyuruldu. 
Minbic halkı ise AKP-MHP yöneti-
mindeki Türk devletinin, DAİŞ’in in-
tikamını almak için kenti işgal etmek 
istediğini belirtiyor.

AKP-MHP erken baskın seçiminde 
elini güçlendirmek için başta Minbic 
olmak üzere işgal saldırılarını yoğun-
laştırmak istiyor. Önceki gün Washin-
gton’da bir araya gelen ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüş-
mesi ardından ABD ve Türkiye’nin 
‘Minbic için yol haritası’ üzerinde 
anlaştıkları duyuruldu. Görüşme 
sonrası ortak açıklamada, Türk Bakan 
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda 
oluşturulan Ortak Çalışma Grubu’nun 
çalışmalarına devam edeceği belirtti.

Açıklamada, şöyle denildi: “İki 
Bakan, Suriye üzerine Ortak Çalışma 
Grubu’nun, Minbic’te güvenlik ve 
istikrarın sağlanması için adımların 
atılmasını da içerecek şekilde, Suri-
ye’de ortak çıkarları ilgilendiren ko-
nularda ikili işbirliğimizin geleceğine 
ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiş-
tir. Bakanlar, bu amaçla bir yol harita-
sını onaylamış ve sahadaki gelişmele-
rin yakından takip edilmesine ilişkin 
mutabakatlarını yansıtacak şekilde 
haritanın uygulanması konusundaki 
ortak taahhütlerini vurgulamışlar-
dır.”

ABD’li yetkililerin ‘Minbic’in gü-
venliği konusunda’ karşılıklı anlaşma 
sağlandığı yönünde açıklamaları olsa 
da, anlaşma hakkında herhangi bir 
ayrıntı verilmiyor.

Daha çok Türk tarafının “YPG’nin 
kentten çıkartılacağı, Minbic’in gü-
venliğinin Türk-Amerikan askerleri 
tarafından sağlanacağı” yönünde ifa-
deleri var.

Türk yetkililerinin “Daha önce 
kentte bulanan Minbicliler geri dö-
necek” ifadeleriyle de DAİŞ’i yeniden 
kente yerleştirmek istedikleri anlaşı-
lıyor.

Mevlüt’e göre 10 gün içinde 
başlayacak

Dün de basın mensuplarına konu-
şan Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, çekilmenin ön hazırlığının 
10 gün içinde başlayacağını söyledi. 
ABD’de YPG’ye verdiği silahları çe-
kilme esnasında alacak. Bu çekilme 
işleminde üçüncü bir ülkenin rolü 
olmayacak” açıklamasında bulun-
du. Minbic’te sağlanan mutabakatın 
Türk-Amerikan ilişkilerinin düzeltil-
mesi açısında önemli bir adım oldu-
ğunu kaydeden Çavuşoğlu, “ABD’nin 
YPG’yi terör örgütü olarak kabul ede-
ceği izlenimini almadım” dedi.

Çavuşoğlu şu hususlara da dikkat 
çekti: “Genel anlamda siyasi çözüm 
ve terörle mücadele başta olmak 
üzere Suriye’de ne yapacağız? PKK 
ile mücadelede Irak’ta mücadelede 
neler yapabiliriz? Bunları değerlen-
dirdik. İkili ilişkilerimizde ekonomik 
konuları değerlendirdik. Çelik ve ba-
kır üzerinde ABD’nin uyguladığı vergi 
bizleri sektörümüzü rahatsız etti. Biz 
de karşılık verdiğimiz zaman ABD’nin 
daha fazla zarar göreceğini söyledik. 

Bizim ithalatımız ihracattan daha faz-
la. Genel anlamda da onların lehine 
bir açık var. Bu yanlış uygulamadan 
vazgeçmelerini söyledik.”

Çiviroğlu: Minbic örnek bir şe-
hir

Washington’da gelişmeleri yakın-
dan takip eden gazeteci Murat Çivi-
roğlu ise gelişmeleri Artı Gerçek’e 
şu şekilde değerlendirdi: “Buradaki 
farklılık şu. Türkiye medyasında Türk 
yetkililerin anlattıkları ile Amerikan 
medyasında ABD’li yetkililerin an-
lattıkları hiç de aynı şeyler değil. O 
nedenle baktığımızda görünürde, bir 
yol haritasından bahsedilse bile bu 

haritanın içeriğinin ne olduğu, ne ka-
dar süreyi kapsadığı, belli değil. Türk 
yetkililerin basına yansıyan demeç-
lerinde sanki her şey somutmuş gibi 
konuşuluyor. Oysa ABD’de yetkililer 
somut bir söyleme girmiyorlar. Örne-
ğin Minbic Askeri Meclisi’nin, Minbic 
Sivil Meclisi’nin, Suriye Demokratik 
Güçleri’nin bir rolünün olup olma-
dığına dair bir vurgu da yapılmıyor. 
Minbic, ABD’nin model olarak gör-
düğü bir şehir. Yerel güçlerle birlikte 
IŞİD’den temizlenip kurtarıldı. İstik-
rarın yeniden sağlanmasıyla birlikte 
yerel halk büyük oranda geri döndü. 
Minbic’te şu an normal hayat devam 

ediyor. Kentin korunmasını üstlenen 
yerel bir askeri meclis var ve bunla-
rın eğitimi de ABD güçleri tarafından 
sağlanıyor. Yani Minbic, bölgeye mo-
del olarak sunulabilecek başarılı bir 
örnek olarak değerlendiriliyor.”

‘Uluslararası ilişkilerde sürprizler 
olabilir’

Çiviroğlu, ABD yönetiminin içinde 
bulunduğu krizi de gözönüne getire-
rek ihtiyatlı bakılması gereken yönle-
ri ise şöyle özetledi:

“Son dönemlerde doğrusu Ameri-
kan yönetiminin nasıl adımlar ataca-
ğını kestirebilmek güç olmaya baş-
ladı. Bu nedenle açıklamayı klasik 

olarak değerlendirmek yerine biraz 
ihtiyat payı da bırakmakta yarar var. 
Bu görüşmede herhangi bir somut 
olguya rastlanmıyor. Bugün bile Min-
bic’teki yerel kaynaklar Koalisyon 
Güçleri ile ilişkilerinde herhangi bir 
değişiklik yaşanmadığını ortak ça-
lışmaları sürdürdüklerini belirtiyor. 
Yine de ABD yönetiminin çok sık ka-
rar değiştirebildiğini gözönüne geti-
rirsek yeni sürprizlerle karşılaşabili-
riz, demek mümkün.”  

Minbic halkı: TC, DAİŞ’in inti-
kamını almak istiyor

Minbic halkı, Türk devletinin Min-
bic’i işgal ederek halklar tarafından 
yenilgiye uğratılan DAİŞ’in intika-
mını almak istediği belirtti. Kentin 
güvenliğinin kent halkı tarafından sa-
ğılandığını belirten Minbicliler, Türk 
devletinin yalan iddia ve tehditleri ile 
bölge halklarını birbirine düşürmeyi 
amaçladığını vurguladı.

ANHA’ya konuşan Husam Reşîd, 
“Minbic, Minbic halkı tarafından sa-
vunuluyor ve yönetiliyor. Minbic Yü-
rütme Meclisi’ne bağlı tüm kurumlar 
kent halkının ihtiyaçlarını karşılamak 
için seferberlik ruhuyla çalışma yü-
rütüyor. Türkiye ise Minbic’in DAİŞ 
çetelerinden özgürleştirilmesinden 
hemen sonra asılsız iddia ve gerekçe-
ler ile kenti işgal etmek istiyor” dedi.

Türk devleti işgal peşinde
Minbic Askeri Meclisi’nin kenti 

DAİŞ çetelerinden özgürleştirmesinin 
ardından kent halkının yaşam alanla-
rına döndüğünü ve kentini yönetti-
ğini belirten Ebid Semo El-Mihemed 
ise “Türkiye iddia ettiği gibi Minbic’i 
korumayı değil işgali altına almayı 
amaçlıyor. Bu şekilde de bölgedeki 
terörü yeşertmek istiyor. Türkiye ay-
rıca Minbic Askeri Meclisi’nden DAİŞ 
çetelerinin intikamını almak istiyor” 
şeklinde konuştu. Türkiye’nin des-
teklediği terör grupları ile tüm bölge 
halklarını hedef aldığını belirten Eb-
dulletîf Mensûr da “Minbic halkı ya-
şam alanlarını çetelerden temizlemek 
için yüzlerce şehit verdi. Şehitlerimi-
zin mücadelesini izleyerek kentimizi 
tekrardan savunuruz” vurgusu yaptı.

AKP DAİŞ’li günlerin özleminde
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ŞEF
ARANIYOR

City bölgesinde
(Merkez Londra’da)

haftanın 5 günü çalışacak
Kadın veya Erkek

ŞEF aranıyor. 

İletişim: 07809 480 783

GÜNEY LONDRA’DA
CALIŞACAK

COFFE SHOP ŞEFİ
ARANIYOR. 

AYRICA
FULL TİME / PART TİME 

GARSON ARANIYOR

KEBABDAN ANLAMASI
TERCİH EDİLİR

Greenwich, SE10 9BL
Tel: 07984 674 516
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MAYIS AYI ŞEHİTLERİ KÜLTÜR VE SPOR ETKİNLİĞİ
FESTIVAL
SPORT AND CULTURAL FESTIVAL FOR THE MARTYRS OF MAY

Mîhrîcana Çand û Spor a bîranîna ‘Şehîdên meha Gulanê

PROGRAM:
• Futbol Turnuvası / Football Tournament
• Voleybol / Volleyball
• Çocuk Oyunları / Kid Games
• Yüz Boyama / Face Paint
• Müzik / Music
• Yemek ve Halay / Food & Dance
• Misafir Konuşmacı / Guest Speaker

#Serihilde

10 JUNE 2018
SUNDAY, 11:00 -18:00

07925 072 753  & 07861 892 062

If you would like to take part in the tournament
please contact us Venue: New River Sport & Fitness

White Hart Lane, Wood Green N22 5QW

Ş. FÎRAZ DAĞ
(MEMED AKSOY)

Ş. SORES AMANOS

(JAC HOLMES)
Ş. CANŞÊR ZAGROS

(OLIVER HALL)
Ş. HÊLÎN QEREÇOX

(ANNA CAMPBELL)
Ş. SORO ZINAR
(LUKE RUTTER)Ş. BERXWEDAN GIVARA

(RYAN LOCK)Ş. GIVARA ROJAVA

(DEAN HOWELL EVANS)Ş. KEMAL

(KONSTANDINOS ERIK 

SCURFIELD)

IN THE MEMORY OF BRITISH YPG / YPJ MARTYRS
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Geleneksel olarak yapilan Gik-Der 
Kultur ve Sanat Park Festivali’nin 10. 
su “Irkciliga Karsi” temasiyla 8 Tem-
muz Pazar gunu yapilacak. Festiva-
lin acilis resepsiyonu 5 Haziran gunu 
Gik-Der’in yeni binasinda yapildi.

Kalabalik bir davetli toplulugunun 
katildigi resepsiyonda Gik-Der es-
baskani Helin Honca tarafindan bir 
konusma yapti. Son gelisen siyasal 
gelismelere deginerek basladigi ko-
nusmasini Park Festivali ile ilgili bil-
gilerek vererek surduren Honca Irkci-
liga Karsi duran herkesi festivalimize 
bekliyoruz dedi.

Program zengin
Gik-Der’in festival programı bu yıl-

da oldukça renkli. 10 Haziran günü 
Ohal’de seçim süreci olasılıkları ve ne 
yapılmalı konulu panel Gik*Der lo-

kalinde yer alacak. Panalde, Ertuğrul 
Mavioğlu, Gözde Bedeloğlu, ve Şafak 
Arabacı konuşmacı olarak yer alacak. 
Panel saat 14:00’da başlayacak.

LGBTİQ’lere yönelik önyargılar ve 
ayrımcılık konulu bir diğer panel de 
17 Haziran günü yine Gik-Der lokalin-
de düzenlenecek. Eda Kırmızı, ve Ha-
kan Sandal’ın konuşmacı olarak katı-
lacağı Panel saat 14:00’da başlayacak. 

Gik-Der’in heryıl düzenlediği ço-
cuk festivali de bu yıl oldukça renkli. 
30 Haziran günü saat 11:00 ile 19:00 
arasında 16 Bullsmore Lane N16 1SX 
adresinde düzenlenecek. Gik-Der, 
Alaxas-Der,Tilkililer Dayanışma Der-
neği ve Kırkısraklılar Dayanışma Der-
neğinin organizesinde gerçekleşecek 
Çocuk Festivalinin geniş  katılımlı 
olması bekleniyor.

Gik-Der festivali ırkçılığa karşı
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SİPARİŞLERİNİZ İÇİN WEB SİTEMİZİ
ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
Zelal Water Ltd.
53 Elphinstone Road, Walthamstow, London E17 5EZ
T: 0333 0112 720 - M: 0793 0283 662
E: info@zelalwater.co.uk | www.zelalwater.co.uk

İNDİRİM
%10İNTERNET 

ÜZERİNDEN 
YAPILAN ALIŞ-
VERİŞLERDE

(PROMO CODE: ZW1903)
www.zelalwater.co.uk

MERKEZİ
SU ARITMA
SİSTEMİ

SU ARITMA
SİSTEMLERİ

Artık suyunuz
daha temiz ve sağlıklı.

ÜCRETSİZ
KURULUM

Adresimizin
5mile çevresinde

SÜRELİ KAMPANYA

3 YOLLU
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OZMOS
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Çanlar insanlık için çalıyor!
Bugün Dünya Çevre Günü. İnsanın, 

kendi elleriyle yok ederek geleceği-
ni kararttığı çevre, artık yorgun ve 
giderek insanın yükünü kaldıramaz 
halde. Dünya üzerinde 100 milyona 
yakın canlı türü olduğu belirtiliyor 
ama bugüne kadar 2 milyon tür keş-
fedilebildi. 17.291 bitki ve hayvan 
türü ise azalarak nesli tükenme teh-
likesiyle karşı karşıya. Canlı türleri 
arasında sayıları artan tek tür insan. 
İnsan sayısınının artışı ile doğanın tü-
kenişinin artması birbirine parelellik 
gösteriyor. İnsanlar, ormanlar, tarım 
alanları, meralar, sulak alanları tahrip 
ediyor. Balıklarda ciddi bir azalma ya-
şanıyor. İnsan tüketiminden kaynak-
lanan zehirli gazlar, küresel ısınmayı 
artırıyor ve doğal tükeniş bin kat art-
mış durumda.

Teknoloji tarımı bitiriyor
Teknoloji ile yapılan tarımsal uy-

gulamalar toprağın üretim kapasite-
sinin azalmasına, su kirliliğine, biyo-
lojik çeşitliliğin azalmasına ve iklim 
değişikliği gibi sorunlara neden olu-
yor. Son 50 yılda tropik ormanların 
ve doğal otlak alanlarının yok olma-
sı pahasına tarım alanları 1,4 milyar 
hektardan 1,5 milyar hektara çıktı. 
Tahminlere göre; Dünya nüfusu 2050 
yılında 9,6 milyara ulaşacak ve bu nü-
fusun gıda ihtiyacını karşılamak için 
100 milyon hektar daha tarım alanına 
ihtiyaç duyulacak. Artan kentleşme 
nedeniyle sadece Avrupa’da her 1 sa-
atte 11 hektar tarım alanına binalar di-

kilerek kullanılamaz hale getiriliyor. 
Giderek artan gübre, pestisit ve her-
bisitlerin kullanımı toprak ve suların 
kirlenmesine neden oluyor ve insan 
sağlığını tehdit ediyor. Ormanların 
ve otlakların tarım alanlarına dönüş-
türülmesi ve iklim değişikliği nede-
niyle biyolojik çeşitlilik azalıyor. Tüm 
bu olumsuzluklarla üretilen gıdanın 
üçte biri israf edilerek çöpe dönüşü-
yor. Çöpe atılan gıda bugün dünya 
çapında yetersiz beslenen 842 milyon 
insana yetecek miktarda.

Her yıl 1.4 milyon çocuk ölüyor
Dünya’daki toplam tatlı su varlığı, 

toplam su kütlesinin %3’ünü oluştu-
ruyor. Coğrafyalara göre ele alındı-

ğında dengesiz  su dağılımıyla birlikte 
1 milyardan fazla insan yeterli içme 
suyuna erişemiyor. 2,6 milyar insan 
yetersiz su nedeniyle hijyenik olma-
yan koşullarda yaşıyor ve bu sebep-
ten her yıl 1,4 milyon çocuk ölüyor.

Dünya tükeniyor
Günümüzün tüketim ve üretimi bu 

şekilde devam ederse, doğayı koruma 
önceliği kazanmazsa Dünya nüfusu 
2050’de 9 milyar 600 milyona ulaşa-
cak. Ve yaşamın devam edebilmesi 
için adeta yeni gezegenlere ihtiyaç 
duyulacak.

Küresel iklim değişikliği, su kıtlığı, 
nükleer enerji, doğal alanların tah-
ribi, yaban hayat üzerindeki baskı, 

giderek artan dünya nüfusu gibi so-
runlar, yaşam biçimlerimizi gözden 
geçirmeye zorluyor.

Sağlıklı bir çevre için
BM İnsan Hakları ve Çevre Özel 

Raportörü John H. Knox, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü öncesinde yaptı-
ğı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in 
insan sağlığını sağlıklı bir şekilde ta-
nımasını isteyen bir bildiri yayınladı. 
Bildiri özetle şöyle:

“Birleşmiş Milletler’in insan hakla-
rını küresel düzeyde sağlıklı bir çev-
reyi tanıması için tarihi anın geldiğini 
düşünüyoruz. İnsan hakları ve çevre 
arasındaki karşılıklı dayanışma inkar 
edilemez hale geldi. Yaşam, sağlık, 
gıda, su ve kalkınma hakları dahil 
olmak üzere insan haklarından tam 
olarak yararlanabilmek için sağlıklı 
bir ortam gereklidir. Aynı zamanda, 
bilgi, katılım, çare ve ifade ve örgüt-
lenme özgürlüğü gibi insan hakları-
nın kullanılması, sağlıklı bir çevrenin 
korunması için kritik öneme sahip. 
Ne yazık ki; çevresel zararların hasta-
lığa, yıkıma ve ölüme neden olduğu 
durumlarda, insan hakları ve çevre 
arasındaki bağ belirleyici. Her yıl bir 
milyonun üzerinde çocuk hava ve su 
kirliliği ve iklim değişikliği ile küresel 
biyo çeşitliliğin azalmasıyla ölüyor. 
Her geçen gün yeni tehditler ortaya 
çıkıyor. Örneğin, artan plastik kirlili-
ğine karşı etkili tepki gerekiyor. Sür-
dürülebilir kalkınmayı sağlamak için, 
çevrenin ve ona bağlı hakların korun-

masının temel önemini tanımamız 
gerek.”

Birçok devlet kabul etti ama
100’den fazla devlet, ulusal ana-

yasalarında sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir çevreye sahip olma hakkını zaten 
tanıyor. BM İnsan Hakları Konseyi, 
insan haklarının ve çevrenin karşılık-
lı bağımlılığını vurgulayan kararları 
kabul etti. Bu yılın Mart ayında Özel 
Raportör’ün görev süresini üç yıl 
daha uzattı. Aynı zamanda, BM çev-
re, çevre politikasında haklara dayalı 
yaklaşımları destekleyecek yeni bir 
Çevresel Haklar Girişimi’ni duyurdu. 
Bu tür oluşumların ilanı ve alınan ka-
rarlar tüm çevre sorunlarını çözme-
yecek. Zira, sağlıklı bir çevrenin diğer 
insan hakları ile aynı derecede önemli 
olduğunu ve tüm insanların onurlu, 
eşit ve özgür bir hayattan zevk alma-
ları için diğer haklar gibi, bunun da 
reelde uygulanması gerekir.

Dünya Çevre Günü
Birleşmiş Milletler, 1972 yılında 

İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 
ülkenin katılımı ile düzenlediği zirve-
de, 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre 
Günü” olmasını oybirliği ile kabul 
etti. O tarihten bu yana çevre sorunla-
rına kamuoyunun dikkatini çekmek, 
halkın katılımını geliştirmek ve poli-
tik ilgiyi arttırmak üzere ‘Dünya Çev-
re Günü’ tüm dünya genelinde çeşitli 
etkinliklerle kutlanıyor.

Ali Özşerik
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Bu hafta taze sebzelerin bolca bu-
lunduğu yaz aylarında sikça yapılan, 
çok lezzetli ve sevilen bir dolma tarifi 
ile beraberiz. 

Dolma bütün Orta Doğu halkaları 
gibi Kürt mutfağının da baş tacı ye-
mekleri arasındadır. Bu bölgelerde 
bolca yetişen sebzelerden olan özel-
likle patlıcan, biber, kabak ve çeşitli 
yapraklardan yapılan dolma yemeği 
her mevsime ve hemen her sebzeye 
uygunluğu bakımından sayılama-
yacak çeşitlilikte ve çok sık yapılan 
bir yemektir. Sezonuna göre yetişen 
sebze ve yapraklardan tazeleri yapı-
lırken, kış için saklamak üzerede dol-
malıklar güneşte kurutulur, sarmalık 
yapraklarda salamura tekniği ile mu-
hafaza edilir. Bu çok çeşitli özelliğin-
den dolayı pek çok halk tarafından 
adapte edilmiş, bütün çevre ülkeler-
de de yaygınlaşmış ve her bölgeye 
özgü çeşitleri yapılmaya başlanmış-
tır. İç malzeme olarak genellikle pi-
rinç kullanılsada bulgur da kullanılan 
diğer iç malzemedir.

Başarılı bir dolma pişirmenin pek 
çok ince detayı vardır. En önemli püf 

noktalardan biri içine koyulan ba-
haratların oranıdır ve zeytinyağının 
kalitesidir. Taze sebzelerle yapılan 
dolma yapılırken kullnılan sebzelerin 
kalitesi çok önemlidir ve içine kuru 
dolmanın içine koyulan baharatlar 
kadar baharat koyulmaması gerekir. 
Bunun yanında dolmanın gereğinden 
fazla kaynamaması lezzetli bir dol-
manın belkide en önemli noktasıdır 
diyebiriz.

Tahmin edeceğiniz gibi dolmanın 
bölgeden bölgeye pek çok farklı şe-
kilde yapılan çeşitleri vardır. Burda 
verdiğim tarif taze sebzelerle yapılan 
dolmalara çok uygun bir tarif. Ben sa-
dece biber kullandım ama taze kabak 
ve domates de ekleyebilirsiniz. Baha-
ratların miktarı kişiye göre değişse-
de, çok değiştirmeyin derim ama acı 
miktarını kendinize göre ayarlayabi-
lirsiniz. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette bu-
luşmak dileği ile yorumlarınızı bekli-
yorum.

Afiyet olsun!

Zeytinyağlı taze biber dolması

Fadime Tiskaya

1. Pirinci bi kaba alın, üzerine bir çay kaşığı tuz ekin 
üzerini dört parmak geçecek kadar ılık su boşaltıp 
yarım saat suda bekletin. 

2. Bu arada biberleri ve diğer malzemeleri hazırlayın. 
Biberleri yıkadıktan sonra küçük bir bıçakla kökü-
nün bulunduğu bölgede çepeçevre kesin ve dik-
katli bir şekilde kökünü sapından çekerek çıkarın. 
Kökünün çekirdekleri kısmımı kesip atın ve saplı 
kısmını biberleri doldurduktan sonra pirinçlerin 
dağılmaması için üzerine kapatmak için ayırın. 

3. Dolmalar hazır olduğunda iç malzemeleri hazırla-
maya başlayın. Dinlenen pirinci iyice süzün. Zey-
tinyağını genişçe bir tencerede ısıtın ve soğanları 
ekleyip kısık ateşte yavaş yavaş yumuşayıncaya 
kadar 10 dakika kadar pişirin. Sarımsakları ekleyin 
ardından baharatları, yüz ve karabiberi ekleyin ve 
bir iki dakika kavurmaya devam edin. Salçayı ekle-

yin biraz daha kavurun, ardından çam fıstıklarını 
ekleyin, ardından maydanozları ekleyin bir kaç da-
kika sonra kaynamış suyu ekleyin ve kapağı kapalı 
bir şekilde pirinç suyunu çekene kadar pişirin ve 
biraz dinlendirin. 

4. Biberlerin içine üçte ikisini dolduracak  kadar iç ko-
yup ağzını biber kökü ile kapatın ve kaynatacağınız 
tencereye dik yatırarak yerleştirin. Bütün biberleri 
yan yana sık bir şekilde yerleştirin. 

5. Dolmaların hepsi hazır olduğunda, zeytinyağı li-
mon ve yarım çay kaşığı tuzu bir fincanda sıcak su 
ile karıstırın dolmaların üzerine gezdirerek dökün 
(Suyun dolmaların yarısı hizasına gelmesi gerekir). 
Tencerenin kapağını kapatıp,  kaynamaya başla-
dıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar kaynatın 
ve en az 15 dakika dinlenmeye bırakın ve servise 
alın.

250gr Dolmalık pirinç
Ilık su
Tuz
12 tane orta boy dolmalık yeşil biber (top biber) 
1 çay bardağı zeytinyağı. 
2 tane orta boy kuru soğan- ince doğranmış
3-4 diş sarımsak- incecik doğranmış
1 tatlı kaşığı öğütülmüş yeni bahar
1/4 tatlı kaşığı toz tarçın
1 tatlı kaşığı acı pul biber
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz & karabiber
1 yemek kaşığı karışık salça

4 yemek kaşığı çam fıstığı
Bir avuç ince doğranmış taze maydanoz
200gr Kaynamış su

Üzerine 
Yarım limon suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı. 
Tuz
Yarım su bardağı kaynamış su

Zeytinyağlı Taze Biber Dolması
(4-6 kişilik)

Malzemeler:

Yapılışı:



Telgraf • 05 Haziran 2018, Çarşamba  | 27Eğitim

Oktay Şahbaz Apprenticeship mi? Üniversite mi?Eğitimci
oktyshbz@gmail.com

 Son dönemler özellikle de kolej 
yada sixth form eğitimi alan yada 
bitirmeye hazırlanan öğrencilerin 
kendilerine sıkça sordukları bir soru. 
Kimi öğrenciler ikisinin arasındaki 
faklılığı anlamak için iyi bir araştır-
ma yaparken, kimi gençler kulaktan 
duyma bazı bilgiler ve de kulağa bi-
raz da hoş gelen (“şu kadar haftalık 
para verecekler” “haftada şu kadar 
gün çalışacaksın” ) yalan yanlış bil-
gilere kanarak karar veriyorlar. Yada 
bu şundan daha kolay ve bunu ya-
parsam daha az başım ağrıyacak, na-
sıl olsa yarın birgün kendi işimi ku-
rarım kafası ile seçimler yapılıyor. Bu 
hafta hem aileler hemde gençler için 
yardımcı olduğunu düşündüğüm bu 
konudaki bilgileri mi paylaşacağım, 
umarız yardımcı olur. 

İngiltere’de çıraklık eğitimi olarak 
bilinen apprenticeship iş hayatına 
erken bir yaşta atılmanın ilk adımı 
olarak bilinir. Apprenticeship bir ger-
çek işdir ve gerçek bir iş yerinde çalı-
şarak tecrübe edilir. Daha deneyimli 
kişileri yanında haftada yaklaşık 30 
çalışarak alınan bu eğitim, İngilte-
re’de 170’e yakın sektörde almanız 
mümkün. Apprenticeship kursunu 
yapan öğrencilerin kimi zamanla-
rının bir çoğunu kendilerine imkan 
veren şirketin ofisinde, deposunda 
yade atölyesinde geçirirken, kimisi-
de bunun ile beraber bir koleje yada 

eğitim merkezine gidebiliyor. 
Peki ama apprenticeship kurs-

larının iyi yada kötü yanları neler? 
Apprenticeship kurslarının belkide 
en önemli yanı gençlerin iş tecrübe-
lerini çabuk kazanmaları. Direk tec-
rübe üzerinden öğrenilen bu yöntem 
ile gençlerin çalışma hayatına daha 
erken atıldıkları bir kesin. Bunun 
yanında kurs sürecinde ufakta olsa 
bir harçlık olan asgari ücret, kurs 
masraflarının ödenmesi bu yöntem-
de görülen diğer faydalar. Fakat bu 

kursların aynı zamanda zor yanları 
ve özellikleride var, bunlarıda bir 
gözden geçirmekte yarar var. Bunlar-
dan birincisi bu tür kursları bulmak 
olacak. Her ne kadar bir çok genç bu 
kursları yapmak istesede yada bu 
kursları yapmak için bir çok şirkete 
başvuru yapsada, buralarda olanak 
verilmesi oldukça küçük bir ihtimal. 
Şirketin kalitesi artıkça bu daha da 
zorlaşan bir hal alıyor. Diğer negatif 
bir özellikle ise bu kursları yapan 16-
18 yaşlarındaki gençler ve aileler tek-

nik olarak bir işte göründükleri için 
her hangi bir sosyal yardımdan fay-
dalanamıyorlar. Bu durumda aldık-
ları ücret aslında onları zor durumda 
bırakabiliyor. Hatta apprenticeship 
yapan gençlerin üniversiteye giden 
öğrencilerden daha az bir parayla 
hayatlarını sürdürdükleri yapılan 
araştırmalar ile kanıtlanılıyor. Bu 
kurslardaki belkide en negatif özel-
lik ise aldığınız iş tecrübesi ile ilgili. 
Nerede yada hangi şirket de bu kursu 
yaparsanız yapın aldığını eğitim ve 

tecrübe daha çok o şirkette uzman-
laşmanızı sağlıyor, yane aktarabilinir 
bir yetenek sağlanmıyor. Buda bu 
şirketten çıkıp başka bir şirkette iş 
bulma konusunda büyük bir avantaj 
sağlamıyor ve kimi kurumlar tarafın-
dan ciddiye alınmıyor. 

 Üniversite eğitimi ise bir gencin 
bir konuda uzmanlaşmasını sağla-
yan bir eğitim programı. Sıradan ya-
pılacak bir 3 yıllık kurs veya master 
ve doktorola ile taşlandırılacak bir 
eğitim, kişinin uzman olmasında ve 
aktrabilinir yetenekler elde etmesin-
de daha büyük bir avantaj sağlıyor. 
Bunun yanında sosyal bir çevre edin-
me, kişisel yeteneklerini, öz güveni-
ni geliştirmede daha sağlam adımlar 
atilabiliniyor. Eğer bir öğrenci bunun 
yanında bir iş tecrubeside kazanmak 
istiyor ise 4 yıllık, sandwich degree 
olarak bilinen ve 1 yıllığı okuduğu 
bölümde iş tecrübesi olarak değer-
lendirilen bir üniversite eğitimi ter-
cih edebiliyor. Üniversite eğitimi 
konusunda negatif olarak algınılacak 
tek sorun okul masrafları ve üniver-
site harçları diyebiliyiriz. 

Seçim ne olursa olsun, iki konu-
dada iyi bir araştırma yapmak ve bi-
linci bir yol izlemek en doğru adım 
olacaktır. Aileye düşen görev her 
zaman yapılan seçim konusunda ço-
cuklarına güvenme ve destek olmak 
olacaktır.
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SERi iLANLAR Reklam rezervasyon: reklam@telgrafnews.com ya da 0742 948 1490

        ARE YOUR BOOKS
 GETTING OUT OF CONTROL!

NEED AN INTERVENTION?

Call us for BOOKKEEPING services. 

Account payable       

Bank reconciliations       

Cheque preparation       

Expense reports       

Payroll       

Financial statements       

1

2

3

4

5

6

SMYRNA
B O O K K E E P İ N G  S E R V İ C E S

gsm  07902 79 5524 

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

Hatun USTA
Red Nose CLOWN
Professional Clown Services

For Wedding, Birthday parties
and all other special parties
Feel Free Contact:
34 Bexley Gardens, London, N9 9BX

0744 818 5815
www.rednoseclown.co.uk

478 Green Lanes Palmers Green
Enfield, London
07491258829

44 Prescott Road
Waltham Cross, EN8 0PG

07459646883
g.cicek38@hotmail.com

Bookkeeping Servisi
Guler CICEK

Kartal Food

İletişim: 
07926 751328 - 079 61 97 3631
www.kartalfood.co.uk
order@kartalfood.co.uk

Sakine Kartal’dan sağlıklı ev yemekleri
Evlere ve işyerlerine servis yapılır. 

Kiralık Ofisler

İletişim: 07939534519  

North Middlesex hastanesinin 
alt sokağında, N18 bölgesinde, 
industrial estate içerisinde yeni 
yapılmış ofisler
1 ad. 28 m2  / 2 ad. 22m2 ofis

GCSE & All levels
Matematik dersi verilir
Mobile: 07939201953

Zehra Ayse

ZAY DESIGN
zehrayildirim@zaydesign.net

07465973614

designer
YILDIRIM

EDU-NEST

İrtibat: 07413815884

15 yıllık eğitim tecrübesiyle
Türkçe dersi verilir.

Education, Research and
Translation Service

Mutfak Elemanı 
Aranıyor

İletişim: 0207 686 8184

Stoke Newington bölgesinde bulunan Babel 
Café Restaurant’ın mutfak bölümünde 
çalışacak yardımcı personel alınacaktır. 

C.O.K Gardening Services
Horticultural Services 
Landscaping Services 
Gardening Services  
Training and Consulting

Cemal Özgür Koray
07397008997 - ozgurkoray83@gmail.com
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GELECEĞİNİ KENDİN YARAT

Yaklaşık bir yıldır deneyimli öğretmenimizin eş-
liğinde başarıyla devam ettirdiğimiz dikiş kursu-
muzu Hackney bölgesinde yaşayan kadınlarımız 
için devam ettiriyoruz. 17 hafta boyunca haftada iki 
gün sürecek olan kursumuz dikiş deneyimi olan ya 
da olmayan tüm kadınlarımızın katılımına açıktır. 
Amacımız hep birlikte öğrenerek yeteneğimizi ge-

Başlama Tarihi: 11 Haziran 2018 | Kurs Günleri: Pazartesi ve Salı saat 10.30 - 14.30 arası
(Okul tatili dolayısı ile Ağustos ayında kursa ara verilecektir.)

İletişim: 020 3302 9879 | rojwomen@gmail.com

KURS DETAYLARI
Chocolate Factory, The Chocolate Factory, Clarendon Road, London N22 6XJ 

(Wood Green Alışveriş Merkezi’ne yürüme mesafesinde)
Yemek ve yol ücreti karşılanacaktır.

Günlük katılımcılara £10 pound gönüllü ücreti ödenecektir.

Roj Kadın Vakfı

liştirmek ve  geleceğimizde kendimize hem kişisel 
hem de ekonomik olarak katkı sağlayacak fırsatlar 
elde etmektir. 
Kurs kapsamında farklı dikiş çeşitleri, kalıp kesmek, 
kalıptan giysi dikimi ve dikilen giysi için gerekli ek iş-
lemler (ilik açmak, cep kesimi, yaka yapılışı), giysiler 
üzerinden istenilen tamirat işlemleri öğretilecektir.

ÜCRETSİZ DİKİŞ KURSUMUZ BAŞLIYOR

SATILIK
FISH & CHIPS

Yeni açılan shop sağlık sorunları yüzünden satılıktır. 

Tel: 07888 657 363

Taking: £4,000 
Rent: £9,300
Rates: YOK

Açılış Kapanış Hergün 4pm’den 11pm’e kadar 
Delivery Vardır
Fiyat: £60.000
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Şêwekar Ting Zhang: Di dersên El-
manî de, me ji hev dipirsî, ka her yek 
ji me ji ku tê. Min digot, Ez Ting, ez 
ji Çînê me. Yê din digotin, ez ji Sûriyê 
têm, lê ez Kurd im, yeke din got, ez ji 
Tirkiyeyê têm lê ez Kurd im.

Li ´Galerie Gemüse´ ku galeriyeke 
hunerî û dikaneke sebzeyên çandi-
niya biyolojîk e li bajarê Elmanyayê 
Hamburgê, ji resmên şêwekarê Çînî 
Ting Zhang ên li ser Kurdistanê, pê-
şangehk hat vekirin.

Hunermend Ting Zhang bi eslê 
xwe ji Dalian a li Çînê ye. Wî resamî 
û şêwekarî xwendiye li Çîn û Japon-
yayê û her wiha li Dibistana Bilind a 
Hunerên Bedew (HFBK) a Hambur-
gê. Resmên wî yên gerîlayên jin ên bi 
çavên mezin di cih de mirovî dikişî-
nin nav xwe û li xwe diheyirînin. Ew 
aramî, biryardarî, hêz û civakîbûnê 
nîşan didin.

Galerî dikana ji bo civata cîra-
nan

Ez û Ting bi rastî cîranên hev in, lê 
dîsa jî em beriya niha hîç rasta hev 
nehatine. Niha ew resmên xwe nîşan 
dide li Galerie Gemüse, ku li semta St. 
Pauli hem galeriyeke hunerî ye û hem 
jî dikaneke berhemên çandiniya biyo-
lojîk ên ji herêmê ye. Ev galer-dikan 
mekaneke ku cîran lê hev dibînin, û 
bi vî rengî min û Ting jî hev dît. Dema 
ku ez wêneyên ji çiyayên Kurdistanê 
nîşanî wî didim ew gelekî hestyar 
dibe.

… lê ez Kurd im
Ting ê ku bi burseke hunerî berê 

xwe daye Elmanyayê hevnasîna xwe 
û Kurdan wiha vedibêje, “Di der-
sên Elmanî de, me ji hev dipirsî, ka 
her yek ji me ji ku tê. Min digot, Ez 
Ting, ez ji Çînê me. Yê din digotin, 
ez ji Sûriyê têm, lê ez Kurd im, yeke 
din got, ez ji Tirkiyeyê têm lê ez Kurd 
im. Dema ku min ji Tirkên di dersê de 
dipirsî wan digot, ev terorîst in. Vê 

arîşeyê bala min kişand, helbet pir-
sa nasnameyê jî. Ez jî carinan ji xwe 
dipirsim, ka ez kî me. Jinên ku min 
resmandine, bi wan re sîleh nînin, lê 
unîforme li wan hene. Ma ne, polîs 
jî unîforme li wan in. Ma kî biryarê 
dide ka kî terorîst e? Bi resmên xwe 
ez dixwazim pirsan bikim. Ji bo çi şer 
dikin? Ji bo çi unîforme li wan hene? 
Ew bêhtir ji bo şeran weke sembolekê 
ne. Bala min li ser nakokiyê ye.”

Li otelan nemam li malên xelkê 
mam

Dema ku ew behsa rêwîtiya xwe 
ya 15 rojan a ber bi Kurdistanê ve 
dike, dibêje, “Elmaniya min bi kêr 
nedihat. Min pirtûkên li ser Kurdan 
ên bi Japonî kirrîn û xwendin. Sala 
2012´an ez çûm Tirkiyeyê. Ji wir ez 
çûm Bedlîs, Amed, Batman, Wan û 
Ruhayê. Otel ji min re nediviya, li her 
deverî ez hatim ezimandin. Ez çûm 
daweteke sinetê jî. Mirov ji min re ge-
lekî qenc bûn.”

Ew rasta şervan û gerîlayan neha-
tiye, resmên wî bi xwe encama lê-
kolînên wêneyan in. Wî beriya niha 
ev resm li HFBK´yê jî nîşandane. Ji bo 
hevnasîna xwe Kurdên li Elmanyayê 

jî ew dibêje, “Li Berlînê jî min gelek 
Kurd nas kirin, weke mînak li dikanên 
doneran. Li malên wan wêneyên Oca-
lan daliqandî ne, lê li dikanên wan 
mirov tê dernaxe ku Kurd in.“

Kêfa min ji resmên min tê ên li 
ser Kurdan re

Li ser resmên xwe jî Ting wiha di-
peyive, “Ji ber ku ez bi burseke hu-
nerî hatim Elmanyayê, li vir bi tenê 
ez dikarim weke hunermend kar bi-
kim. Min wextekê li midbexekê kar 
kir, pê kirêya xwe da, debara xwe kir. 
Lê meqamên Elman ev li min qedexe 
kirin. Mafê min bi tenê heye ku ez bi 
huner debara xwe bikim. Ji ber wê jî 
niha ez her tişta ji min tê xwestin di-
kim. Ez dikarim portreyê kitika te jî 
çêkim.

Herçî resmên min ên li ser Kurdan 
in, ez gelekî hez ji wan dikim. Ji bo 
min wê gelekî zehmet be ez xwe ji 
wan veqetînim, lê dîsa jî ez neçar im 
wan jî bifiroşim, ji ber ku ez mecbûr 
im debara xwe bi huner bikim.”

Resmên şêwekarê Çînî, Ting Zhang 
wê heta 16´ê Hezîranê li navnîşana 
Lange Reihe 3, li semata St. Pauli a 
bajarê Hamburgê daliqandî bin.

Çîniyek çû Kurdistanê

Tirkiye bûye dojeha 
rojnamevanan

QSD’ê bi daxuyaniyekê ragihand ku 
wan hemleya rizgarkirina bajarokê 
Dişîşa ya Hesekê û parastina ewleka-
riya sînorê Sûriyê û Iraqê daye dest-
pêkirin.

Daxuyanî li gundên başûr-rojhi-
latê Hesekê bi beşdarbûna hejmarek 
fermandarên QSD’ê ji aliyê Berdevka 
Fermî ya Bagera Cizîrê, Lîlwa El-Eb-
dulah ve hate xwendin.

Daxuyanî wiha ye:
“Di çarçoveya qonaxa duyemîn a 

Hemleya Bagera Cizîrê de û piştî ku 
hêzên me rizgarkirina Baxozê temam 
kir û dor girt li herêma ku çeteyên 
DAIŞ’ê xwe lê bi cih dikirin, hêzên me 
niha destpêkirina hemleya eskerî ya 
rizgarkirina bajarokê Dişîşe ya Hesekê 
radighîne.”

Bajarokê Dişîşa navenda wê ye
Di daxuyaniyê de hat gotin, DAIŞ 

li devereke bi qasî 3 hezar kîlometir 
çargoşeya parêzgeha Hesekê de hene 
û wiha pê de çû: “Şerê me ber bi Dişî-
şa ve berdewama xebatên parastina 

Înîsiyatîfa Rojnamevanên Azad 
(OGÎ) rapora xwe ya meha Gulanê eş-
kere kir. Di raporê de hate diyarkirin 
ku bi giştî 192 rojnamevan di girtîgehê 
de ne.

Di rapora meha Gulanê de hat go-
tin, Tirkiye di serdemeke krîtîk a hil-
bijartinê de ye û got, “Di hilbijartina 
heyî de rejim û siberoj tê destnîşan-
kirin. Di guherîna serdemên rejîman 
û serdemên krîtîk ên birêxistinkirina 
civakan de çapemenî navgîneke stra-
tejîk e.”

Înîsiyatîfa Rojnamevanên Azad 
destnîşan kir ku rejîma AKP’ê bi ‘ope-
rasyoneke di dilqê aboriyê de dest 
danî ser Dogan Holdîngê, bi operas-
yoneke eskerî jî dest danî ser Matba-
aya Gun û Rojnameya  Ozgurlukçu 
Demokrasî û wiha pê de çû: “Bi şaxên 
vê operasyonê yên cûr bi cûr êriş bir 
ser xebatkar û xebatên çapameniya 
azad. Li gorî hişmendiya xwe qaşo ew 
‘bê bandor’ kirin.

Hejmara rojnamevanên girtî 
bûn 192

Di encama van êrişan de hejmara 

ewlekariya sînorê Sûriyê bi Iraqê re 
ye ku li başûr-Rojhilatê Hesekê ye û 
rizgarkirina tevahiya gundê Parêzge-
ha Hesekê ji hebûna rêxistina DAIŞ 
a terorîst armanc dike. Hîn jî terorîst 
di herêmeke bi qasî 3 hezar kîlome-
tir çargoşe ya parêzgeha Hesekê de 
hene. Herêma ku bajaroka Dişîşa na-
venda wê ye.

Ji bo tinekirina terorê
Hemleya rizgarkirina Dişîşa li ser 

esasê planekê ye ku berê hatiye ama-
dekirin û bi awayekî kordînekirî bi 
Artêşa Iraqê û Koalîsyona Navdewletî 
re pêk hatiye. Hêzên me li gorî wê pî-
lan û şêwira hevbeş a ji bo tinekirina 
terorê û têkbirina wê ber bi bajaroka 
Dişîşa ve wê biçin. Armanc parastina 
ewlekarî û aramiya herêmên rizgar-
kirî û şêniyên herêmê yên salên der-
basbûyî gelek zilm û zordarî ji destê 
çeteyan kişandin.

Armanca me ji vê hamleyê rizgarki-
rina tiştê mayî ji xaka başûr-rojhilatê 
Hesekê ye.

Hemleya me ya Bagera Cizîrê ji ber 
êrişên Artêşa Tirk û çeteyên wê ya li 
dijî kantona Efrînê, hatibûn rawes-
tandin. Lê hêzên me QSD di 1’ê Gu-
lana derbasbûyî de careke din hemle 

dewam kir.
Di çarçoveya qonaxa duyemîn a 

hemleyê de hêzên me bi pêş ketin û 
herêmeke berfireh ji xaka ku gun-
dê Baxoz jî di nav de rizgar kir. Ev 

hemleya ku hêzên me ragihandiye 
bi armanca rizgarkirina tiştê maye 
ji gundên başûr-rojhilatê Hesekê û 
paqijkirina xeta sînorê me yê bi Îraqê 
re ye.”

endamên Înîsiyatîfa Rojnamevanên 
Azad (ÎRA) yên di girtîgehê de derket 
70 kesî û bi giştî hêjmara girtiyên roj-
namevan jî bû 192 kes.”

Li gorî vê kurteya Rapora Binpêkiri-
na Mafên Rojnamevanan a Înîsiyatîfa 
Rojnamevanên Azad a meha Gulanê 
wiha ye:

192 rojnamevan di girtîgehê de ne, 
6 rojnamevan hatin binçavkirin, 4 ro-
jnamevan hatin girtin, 37 rojnamevan 
ketin ber dozan, 1 rojnameger kete 
ber lêpirsînê, 25 rojnamevan hatin 
darizandin, 3 rojnamevan, derbarê 
wan de 14 sal, 1 meh û 22 roj ceza hat 
birrîn, 1 rojnameger jî hat derbkirin

Em Înisîyatîfa Rojnamevanên Azad 
ne tenê rapora binpêkirina mafên ro-
jnamevanan amade dikin û parve di-
kin. Helwêsta me ya ji bo vê jî diyar e. 
Ew helwêst jî ‘helwêsta azadiya çapa-
meniyê ye’. Di çarçoveya vê helwêstê 
de em bang dikin ku dawî li her cûre 
êrişên bi ser çapameniyê de pêk tên 
bên rawestandin û rojnamevanên 
girtî demildest serbest bên berdan.”

Derba mirinê li 
ser serê DAIŞ’ê
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Li Licê çawişê pispor S.K.  hate xe-
latkirin ê ku bi wesayîta zirxî jina 85 
salî ya bi navê Pakîze Hazar qetil kiri-
bû. Dadgehê salek cezayê girtîgehê da 
S.K. û ew ceza jî taloq kir.

Li Licêya Amedê çawişê pispor ê ku 
ajovanê wesatîya zirxî bû û pê li jina 
85 salî ya bi navê Pakîze Hazar kiribû, 
li Amedê rûniştina doza wî hate kirin. 
Bersûc S.K. ê ku ji 2 salan heta 6 salan 
cezayê girtîgehê jê re dihat xwestin, 
tevlî dozê nebû.

Di rûniştinê de kurê Hazar, Veysî 
Hazar axivî û got ku, “Kesê ku we-
sayît diajot, beriya ku bi rê bikeve 
divê derdora xwe kontrol bike, lê wî 
wisa nekiriye. Ji ber vê jî li gorî min 
bersûc ev tişt bi qestî kiriye. Ez jî ajo-
vanê otobusê me û her roj ji nava bi 
hezaran mirovan derbas dibim. Li 
gorî min bersûc bi zanebûn wesayît 

Li DYA’yê, bi saya terapiya sîste-
ma xweparastinê ya beden ku li ser 
nexweşeke bi kansera pêsîrê hate 
kirin, tumora kanserê ji holê hate ra-
kirin. Di tedawiya kanserê de ev yek 
weke ‘şoreşê’ tê dîtin.

Encamên karê li Zanîngeha Ri-
chmond û Enstîtuya Kanserê ya 
Neteweyî ya Bethesda hate kirin, li 
kovara Nature Medicineyê hate we-
şandin.

Di gotara kovarê de hate ragihan-
din ku sîstema xweparastina beden a 
jineke ku bi nexweşiya giran a kanse-
ra pêsîrê ketiye, hatiye xurtkirin û bi 
say avê yekê nexweş baş bûye. Hate 

ajotiye ser diya min. Divê bersûc were 
cezakirin.”

DADGEHÊ JI DÊVILA CEZA, 
XELAT DA!

Dadger biryara xwe da û 2 sal ceza 
da bersûc û piştre ev ceza kir  salek û 
8 meh. Dadgehê ev ceza taloq kir û 
pêwistî bi tevdîra serbestiya bi kont-
rol jî nedît.

Malbata Hazar ew ê îtîrazî Dadgeha 

gotin, tumor li kezeb û organên din 
ên wê nexweşê belav bûbû û bi saya 
tedawiyê beriya du salan nexwşe baş 
bûye û êdî bûye miroveke xwedî ten-
duristiyeke baş.

Di çarçoveya tedawiyê de, len-
fosîtên bi cûreyên hucreyên spî yên 
xwînê yên nexweşê hatin guhertin 
û ji nû ve li bedena nexweş hatin bi-
cihkirin. Ji bo lenfosîtên ku bi inhibi-
toran hatine xurtkirin êrîşî hucreyên 
bi kanser bikin, hatin reaktîvekirin. 
Bi vî rengî hate dîtin ku sîstema xwe-
parastinê ya beden êrîşî nexweşiyê 
kiriye.

Bi saya vê yekê, jina ku di asta bi-

Wezîrê Parastinê yê Qatarê Xalid 
Bîn Mûhammed el Attiya eşkere kir 
ku ew dikarin yekîneyek an jî na-
vendeke taybet a NATO’yê li Qatarê 
pêşwazî bikin.

Wezîrê Parastinê El Attiya diyar kir 
ku demdirêjî armanca Qatarê ya stra-
tejîk ew e bibe endamê NATO’yê.

Wezîrê Parastinê yê Qatarê, bi bo-
neya yekemîn salvegera qeyrana ken-
davê daxuyaniyek da û got, “Qatar ji 
hêla nirxê çekdarbûnê ve bûye yek ji 
welatên herî girîng ê Herêmê.”

WELATÊN ROJAVA QATARÊ 
ÇEKDAR DIKIN

El Attiya, ji kovara Wezareta Pa-
rastinê Altalayayê re axivî û got, “Di 
mijara çekdarbûnê de bi taybetî em ji 
welatên Rojava alîkariyê werdigirin.”

Wezîrê parastinê anî ziman ku ti-
faqeke girîng a ne endamên NATO’yê 
ne û got, “Heke hevpariya me ya bi  
NATO’yê re pêş bikeve û zelal bibe, 
daxwaza me endamtiya têkûz a NA-
TO’yê ye.”

El Attiya anî ziman ku dikarin li 
welatê xwe cih bidin yekîneyek, an jî 
navendeke taybet a NATO’yê.

Niha di rewşa heyî de li Qatarê ba-
regeheke girîng a ji DYA’yê re hatiye 
terxankirin heye. Salek beriya niha 
Erebîstyana Siûdî, Emîrtiyên Ereban 
ên Yekbûyî û Misirê, Qatar bi ‘Fînans-
kirina terorîzmê’ û ‘Xwe nêzik kirina 
Îranê’ tewanbar kiribûn û têkiliyên 
xwe yên dîplomatîk rawestandibûn. 

Cezayê Giran a Amedê bike.
ÇI BÛBÛ
Li Licêya Amedê di 14’ê Hezîrana 

2017’an de li ser rêya Mumîn Aga a 
ku ji trafîkê re girtiye, Pakîze Hazar a 
ku diçû PTT’ê ji aliyê ajovanê bi navê 
S.K. ê wesayîta zirxî bi wesayîtê hati-
bû qetilkirin.

S.K. piştî ku îfadeya wî hatibû sten-
din, serbest hatibû berdan.

lind de nexweş ketibû karî tumorê 
têk bibe. Di nivîsê de tê destnîşanki-
rin ku terapî ji bo wê nexweşê bi tay-
betî hatiye kirin.

Xurtkirina sîstema xweparastinê 
ya beden heta niha li dijî kanserên 
gurçik, malzarok, losemî, prostat û 
çerm serketî bû.

Ji Enstîtuya Kanserê ya Toronto 
Laszlo Radvanyi, ev rêbaza tedawiyê 
şîrove kir û diyar kir ku başkirina 
nexweşeke di asta bilind de bi kan-
serê ketiye, cara yekemîn e pêk tê. 
Radvanyi destnîşan kir ku karê dawî 
hatiye kirin di asta ‘şoreşê’ de girîng 
e.

QEYRANA QATARÊ
Yekane sînorê bejahî yê Qatarê bi 

Erebistana Siûdî re heye. Lê ev sînor 
piştî qeyranê hate girtin. Cîranê Qa-
tarê qada xwe ya hewayî jî jê re girti-
bûn û welatiyên Qatarê ji çar welatên 
rikber hatibûn dersînorkirin. Tirkiye 
û îranê di vê qeyranê de ligel Qatarê 
cih girtibûn. 

Rêveberiya Dohayê, Erebistana 
Sûûdî û tifaqên wê tewanbar dike û 
dibêje “Dixwazin Qatarê ji ber polîtî-
kaya wê ya serbixwe ya derve ceza 
bikin.”

Heta niha hemû hewldanên ji bo 
çareseriya qeyranê bê encam mane. 
Ev rewş gefa bêaramiya herêmê zêde-
tir dike. Ji bilî vê jî ev salek e Qatarê 
gelek peymanên çekan bi DYA, Fran-
sa, îngilîstan û Îtalyayê re çêkirine. 

EREBISTANA SIÛDÎ GEFA 
DESTWERDANA LEŞKERÎ LI QA-
TARÊ XWAR

Li gorî rojnamea Fransa Le Mon-
deyê, rêveberên Siûdiyê ji serokko-
marê Fransayê Emmanûel Macron 
xwestine, ji bo ku Doha ji Rûsyayê 
pergala parastina hewayî ya S-400 
asteng bike bikeve nav tevgerê. Rê-
veberiya Siûdiyê li hemberî rewşeke 
dijberî vê gef li Qatarê xwar ku wê li 
hemberî wê çalakiyên leşkerî pêk bî-
nin.

Namzetê HDP’ê yê Serokkoma-
riyê Selahattîn Demîrtaş got, dengên 
AKP’ê kêm dibe û nema dikare welêt 
bi rê ve bibe. Demîrtaş diyar kir ku 
ew dîlekî siyasî ye û got, girtîgeh bi 
HDP’yiyan tije bûne.

Namzetê HDP’ê yê Serokkomariyê 
Selahattîn Demîrtaş bi rêya parêzerên 
xwe bersiv da pirsên rojnameya L’Hu-
manité Dimanche ya li Fransayê tê 
weşandin.

Li ser dema lidarketina hilbijartina 
pêşwext Demîrtaş got, “Min digot, 
hilbijartin dibe ku meha Cotmehê bê 
kirin. Lê biryar dan ku zûtir bikin. Ji 
ber ku desthilatdariya AKP’ê nema 
dikare welêt bi rê ve bibe, biryareke 
wiha da. Daneyên aboriyê işaretê bi 
krîzeke giran dikin. Bêkarî, enflas-
yon, dowîz û valahiya carî derketine 
asta herî bilind. Di polîtîkaya derve 
de tengav bûye û li hundir pirgirêkên 
giran ên civakî-siyasî hene. Ji ber van 
hemûyan, AKP timî kêm dike. Bêyî ku 
ev rewş dawî li AKP’ê bîne, biryar hate 
dayin ku bi hilbijartineke pêşwext re 
rewşê komî ser hev bikin û ji nû ve li 
ser desthilatdariyê bimînin.”

‘NÊZÎ 5 HEZAR HDP’YÎ BÊGU-
NEH LI ZINDANÊ NE’

Demîrtaş destnîşan kir ku di nava 
şert û mercên newekhev û neheq 
de ew tevlî hilbijartinê dibin û weke 

dîlekî siyasî girtî ye. Demîrtaş diyar 
kir ku ji ber axaftinên xwe û daxuya-
niyên çapemeniyê tê sûcdarkirin û 
got, “Ji xwe tevî min 9 parlamenterên 
me, hevşaredarên me û nêzî 5 hezar 
HDP’yî bêguneh û bi neheqî girtî ne.”

ARMANC
Demîrtaş işaret bi xalên bingehîn 

ên bernameya xwe ya hilbijartinê kir 
û got, “Di sernavên bingehîn ê weke 
aborî, edalet, demokrasî, wekhevî û 
aştiyê de em sozên xwe bi raya giştî 
re parve dikin. Karê me yê destpêkê 
wê amadekirina destûra bingehîn a 
nû be. Em ê destekê bidin pêvajo-
ya amadekirina destûreke bingehîn 

a demokratîk ku mafên bingehîn 
ên hemû beşên civakê û welatiyan 
ewle dike; azadî, wekhevî, serxwe-
bûna dadgeriyê, azadiya jinê, mafên 
hawirdorê û heyvanan, hemû qadên 
azadiyê garantî dike. Em ê rêveberi-
ya parlamenteriyê demokratîk bikin 
û rêveberiyên herêmî xurt bikin. Li 

ser bingeha bernameyeke aboriyê ku 
xwe dispêre hilberînê, em ê derfetên 
kar zêde bikin. Hem li hundir, hem jî 
li derve em ê polîtîkayeke aştiyê teqez 
bi rê ve bibin. Em ê pirsgirêka Kurd ku 
pirsgirêka bingehîn a Tirkiyeyê ye bi 
rê û rêbazên aştiyane çareser bikin. 
Em ê danûstandin û pêvajoya enda-
metiya tam a Yekîtiya Ewropayê xurt 
bikin û Tirkiyeyê bikin endamê wek-
hev ê Yekîtiya Ewropayê.”

MESAJA JI BO EWROPAYÊ
Namzetê Serokkomariyê Selahattîn 

Demîrtaş ev mesaj ji gelên Ewropayê, 
ji siyasetmedarên Ewropayî re şand:

“Gelek hikumetên li Ewropayê di 
mijara mafên mirovan de bi polîtî-
kayeke ne ji dil tevdigerin. Di serî de 
mijara penaber û koçberan, tenê bi 
çavê ewlekarî û aboriyê li dramên ku 
li welatên wan diqewime, nêz dibin. 
Heman nejidiliyê di mijara Tirkiyeyê 
de jî nîşan didin. Gelek caran li hem-
berî binpêkirina mafên mirovan ên 
li vê derê bêdeng dimînin. Dadgeha 
Mafên Mirovan a Ewropayê bi xwe jî 
dosya me ya li ser girtina bi neheqî 
sal û nîvekê nexist rojeva xwe. Ez 
pê bawerim ku wê gelên Ewropayê 
û mûxalefet di van mijaran de hê bi 
baldarî tevbigerin û dengê xwe li hi-
kumetên xwe bilind bikin.”

Ajovanê wesayîta zirxî yê ku pêl 
jina 85 salî kir, hate xelatkirin

Kansera li pêsîrê hate dermankirin

Aloziya li 
kendavê:
Qatar dixwaze 
bibe endamê 
NATO’yê

Demîrtaş: AKP kêm dike, nema dikare welêt bi rê ve bibe
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